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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://https//www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=478


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม
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ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

กองทุนเปดเคแทม การันตี 90 

KTAM Guaranteed 90 Fund
KTG90 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

กลุม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก

หรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว

ไดในสัดสวนตั้งแต 0-100% ของ NAV กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

บริษัทจัดการจะมอบหมายให Amundi Asset Management เปนผูรับดําเนินการงานลงทุนใน

ตางประเทศ โดยไมรวมในสวนการลงทุนเพื่อสภาพคลอง และการลงทุนในประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาเงินลงทุนบางสวน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.33 0.40 0.56 3.73

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.98 1.48 3.35 6.24

ความผันผวนกองทุน 1.02 0.94 1.10 1.65

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 4.84

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.50

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net

exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 29/06/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนด

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ กิจจาการ ตั ้งแต 29/06/64

น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย ตั ้งแต 01/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน จึงเนนจัดสรรเงินลงทุน

และบริหารกองทุนภายใตกรอบความเสี่ยงที่กําหนดจึงไมมีดัชนีชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  14:00 เวลาทําการ : 8:00  14:00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวัน

หยุดทําการในตางประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 0.80

รวมคาใชจาย 5.35 1.58

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ***คาธรรมเนียมผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน ไม

เกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.321)****คาธรรมเนียมผูประกัน ไมเกิน 1.07(ปจจุบันเก็บจริง 0.2354)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 2.14 1.07

การรับซื ้อคืน 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 2.14 1.07

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 2.14 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 9.29 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 80.07 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.00 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเงินคลัง 82.41

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 10.59

เง ินฝากธนาคาร 4.97

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

US TREASURY BILL 18.21

US TREASURY BILL 0% 11MAY2023 17.26

US TREASURY BILL 0% 15JUN2023 17.06

US TREASURY BILL 0% 29JUN2023 16.42

US TREASURY BILL 0% 18MAY2023 13.46

หมายเหตุ :

เงื ่อนไขการประกันเงินลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนที่มูลคารอยละ 90 ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

ผูประกันเงินลงทุนคือผูที่ทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน เพื่อสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุน โดยไมคํานึงถึงวันที่สงคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน

ผูประกันจะดําเนินการชําระเงินลงทุนคืนแกกองทุน เมื่อผูจัดการกองทุนรองขอเปนลายลักษณอักษร โดยผูประกันไมมีสิทธิคัดคานในการชําระจํานวนเงินที่จําเปนในการทําใหบรรลุ

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันไว หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมกันกับผูรับประกัน

การรองขอจะถูกดําเนินการเปนลายลักษณอักษรโดยผูจัดการกองทุน และผูประกันจะชําระจํานวนเงินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนไปยังบัญชีของกองทุนภายใน 3 วันทําการหลัง

จากไดรับการรองขอ

การยกเลิกการประกันเงินลงทุน

1. ผูประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกันในทุกชวงสิ้นสุดของสัญญาการรับประกัน (ทุกชวงระยะเวลา 5 ป) โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

2. มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ ที่ใชบังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่สงผลกระทบทําใหการจายเงินประกันเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย

หรือขอบังคับดังกลาว โดยตองแจงใหกองทุนทราบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน

3. เมื่อเกิดหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจัดใหมีผูประกันรายใหม บริษัทจัดการกองทุนรวมขอสงวนสิทธิจะเลิกกองทุนรวมมีประกันหรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป

โดยยกเลิกการประกันและเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนแลว

4. ในกรณีที่ผูประกันขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมี

ประกันเปนกองทุนรวมทั่วไป โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงไดรับสิทธิการประกันเงินลงทุนเชนเดิม เนื่องจาก

การขาดคุณสมบัติการเปนผูประกันไมมีผลตอขอกําหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทําไวกับผูประกัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณตามขางตน บริษัทจัดการจะสรรหาผูรับประกันรายใหมมาทดแทนอยางสุดความสามารถ และหากไมสามารถสรรหาผูรับประกันรายใหมได บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุน หรือยกเลิกการประกันเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนใหเปนกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย

30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโค

รงการฯ หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

หรือกอนวันที่เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว เวนแตในกรณี่ที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน

ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิในการประกันเงินทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับ

ทราบถึงเหตุการณดังกลาว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กองทุนไดรับแจงยกเลิกสิทธิประกันลวงหนาจากคูสัญญาได โดยจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับประกัน

นอกจากนี้ ผูประกันอาจตัดสินใจยกเลิกการประกันหากมีเหตุการณดังตอไปนี้

กองทุนมีการชําระบัญชี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Sub-Investment Manager) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูประกันกอน 

6. กองทุนเขาเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนเหตุใหกองทุนตองเลิกโครงการกอนครบกําหนดอายุโครงการ 

7. ในกรณีที่ผูประกันเกิดเหตุที่ทําใหไมสามารถรับประกันเงินทุน อาทิ ลมละลาย หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน หลังจากที่บริษัทจัดการรับทราบถึงเหตุการณดังกลาว

กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือแจงผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ถามี) รวมถึงแจงใหสํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

การแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า (Monetization)

กองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุน โดยถือเปนกลยุทธการลงทุนของกองทุน ใหสามารถปรับเปลี่ยนได หากเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุน

ในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ทิศทางตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และ/หรือ มีความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) จะปรับ

ลดสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธขางตน โดยพยายามลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลง โดยลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงออก และไปลงทุนในสินทรัพยสภาพ

คลองหรือที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวัน

จดทะเบียนกองทุน

อยางไรก็ตาม หากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนยังไมติดลบไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน หรือกรณีที่กองทุนยังคงมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงคงเหลืออยู ก็จะยังมีความ

เปนไปไดที่จะกลับไปเพิ่มสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นหากผูรับดําเนินการในสวนของการลงทุนในตางประเทศ (outsource) เห็นวามีโอกาสการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยงดังกลาว

กรณกีารแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

จะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน และกองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนจากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงมาเปนสินทรัพยสภาพ

คลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด หรือ 100% เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า คือ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด (Fully Monetization)

หากในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนถูกปรับเปลี่ยนมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่าเต็มจํานวน ผูจัดการกองทุน (outsource) หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังตอ

ไปนี้

(i) ระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา เมื่อมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปรับลดลงไปจนถึงระดับที่กองทุนรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศไวที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) รวมถึงแจงให

สํานักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง

(ii) ยกเลิกโครงการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอ (ii) จะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาเปนหนังสืออยางนอย 30 วัน กอนวันที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ ผูถือหนวย

ลงทุนยังไดรับประโยชนจากการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ โดยหากมีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ก็จะไดสิทธิในการรับประกันมูลคาหนวย

ลงทุนไปจนถึงวันยกเลิกโครงการฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนจะเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท และลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเปนกองทุนรวมปกติ จะทําโดยมิใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลอื ่นๆ

โครงสรางกองทุนเปดเคแทม การันตี 90

คําศัพทการลงทุนที ่ผ ู ลงทุนในกองทุนนี ้ควรทราบ

Risk Budget คือ การกําหนดสัดสวนการลงทุนของกองทุนที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไดวา จะสามารถลงทุนในสินทรัพยที่มีเสี่ยงสูงไดเปนกี่ % ของเงิน

ลงทุน โดยสามารถคํานวณไดตามโมเดลการลงทุนของกองทุน

ตัวอยางเชน สินทรัพยมูลคา 100 บาท การที่จะปองกันเงินลงทุนที่ 90% ของเงินตนไดนั้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพียงแค 10% ของเงินลงทุน และเงินลงทุน

สวนที่เหลือนําไปลงทุนในสินทรัพยไรความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม การบริหารเงินลงทุนตามโมเดลการลงทุนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้นผานการวัดคาความผันผวนและขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อวัดวาสินทรัพยเสี่ยงที่ลงทุนมีโอกาสปรับตัวลงไดมากขนาดไหน ซึ่งการวัดคาดังกลาวสามารถนํามาคํานวณไดวา กองทุนสามารถถือสินทรัพยเสี่ยงไดในสัดสวนเทาไหรที่จะยัง

สามารถรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

Monetization คือ กรณีเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลใหกองทุนจําเปนตองปรับลดสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยง อาทิเชน ตลาดเปนชวงขาลงอยางตอเนื่องซึ่งอาจเกิดใน

สถานการณที่ทิศทางตลาดไมเอื้ออํานวยและมีความผันผวน จนเปนเหตุใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และจําเปนตองแปรเปลี่ยนสินทรัพย

ของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่า เพื่อใหกองทุนยังสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุด

ของกองทุนที่เคยบันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน

Fully Monetization คือ กรณีที่มีการแปรเปลี่ยนสินทรัพยของกองทุนเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงตํ่าทั้งหมด 

Cash Lock คือ เหตุการณที่ NAV ของกองทุนลดลงไปจนถึงระดับ NAV ที่รับประกัน และกองทุนไมสามารถลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงไดอีกตอไป เพราะหากมีการลงทุนใน

สินทรัพยเสี่ยงไมวาจะในสัดสวนใดก็ตาม กองทุนจะไมสามารถบรรลุจุดประสงคของการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคย

บันทึกไวตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนไดอีกตอไป

สินทรัพยสภาพคลองที ่มีความเสี ่ยงตํ ่า คือ สินทรัพยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยมีโอกาสที่จะสูญเสียมูลคาตํ่ามาก อาทิเชน พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐ, พันธบัตรรัฐบาลไทย, กองทุนตลาดตราสารเงิน, เงินสด เปนตน

เทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) คือ การบริหารการลงทุนเชิงรุก ที่มีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน

รองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตางๆ พรอมกับการที่กองทุนเขาทําสัญญากับผูรับประกันเพื่อทําหนาที่ประกันเงินลงทุนใหแกกองทุน 

กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทําการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลคาหนวยลงทุนไวที่ 90% ของมูลคาหนวยลงทุนสูงสุดของกองทุนที ่เคยบันทึก

ไวต ั ้งแตว ันจดทะเบียนกองทุน

มูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลคาหนวยลงทุนขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม

การรับประกันเงินลงทุน ถูกดําเนินการผานเทคนิคการประกันพอรตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพรอมกับความยืดหยุนและผานการใชดุลยพินิจในการ

จัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสรางผลตอบแทนได ทั้งนี้ กลยุทธ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดัง

กลาว สามารถปรับเปลี่ยนไดโดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) ตามที่จะเห็นสมควร

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไวในโครงการจัดการ โดยมูลคาหนวยลงทุนที ่ใชเพื ่อคํานวณราคารับซื ้อคืนนั ้น จะมากกวา

หรือเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกันไวเสมอ

*ผลการจําลองใชเพื่อสําหรับเปนขอมูลประกอบการศึกษาเทานั้น ซึ่งไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได*

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 2 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 11.2000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะ

ตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1 ,2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 3 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่11.0000 บาท ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตอง

ไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจาก 11.0000 บาท มาอยู ที ่ 8 บาท (เปนมูลคา NAV กอนการไดรับการประกัน ซึ่ง NAV ดังกลาวจะไมไดเผยแพรเนื่องจากยังไมใช NAV ที่ไดรับ

การประกันไว) กองทุนจะบันทึกเง ินชดเชยจากการรับประกัน จากผู ร ับประกันที ่จะจายเง ินชดเชยมาใหกองทุน และ ทําใหมูลคาหนวยลงทุนที ่จะประกาศมาอยู ท ี ่

10.0800 บาท

มูลคาหนวยลงทุนสูงสุดที ่เคยบันทึกไว ยังคงเทากับ 11.2000 บาท

มูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน เทากับ 11.2*90% = 10.0800 บาท

จากตัวอยาง แมวามูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ไดรับประกันจะไมปรับตัวลดลงตาม คือยังคงไดรับมูลคาหนวยลงทุนที่รับ

ประกัน เทากับ 10.08000 บาท โดยจะเห็นวา แมมูลคาหนวยลงทุนของวันที่ 4 จะปรับตัวลดลง แตมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 จะไมปรับตัวลดลงตาม โดยราคา NAV ที่

เผยแพรและประกาศจะยังคงเทากับมูลคาหนวยลงทุนที ่ร ับประกัน ที่ไดบันทึกไว

ดังนั ้น เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนจะยังคงขายคืนไดตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ตัวอยางเชน หาก

ผูถือหนวยลงทุนคนที่ 1, 2 และ 3 ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการที่ 4 จะขายคืนไดในราคารับซื้อคืนที่ 10.0800 บาท ซึ่งราคารับซื้อคืนในวันทําการที่ 4 ลดลงมาเทากับ NAV ของกอง

ทุนที่รับประกันไว  โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนนั้น จะตองไมตํ่าไปกวา NAV ของกองทุนที่รับประกันไว คือ 10.0800 บาท

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนคนที่ 4 เขาซื้อหนวยลงทุนในวันที่ 4 จะซื้อไดในราคาขายที่ 10.0801 บาท ซึ่งมูลคาหนวยลงทุนที่รับประกันของวันที่ 4 ก็คือ 10.0800 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่มูลคาหนวยลงทุนปรับตัวลดลงจนถึงจุดที่รับประกันไว ณ วันทําการที่ 4 แลวนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนเขา ตั้งแตวันทําการถัดไป
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ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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