ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund : KT-SET50
(ชนิดสะสมมูลคา : KT-SET50-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมคี วามเสี่ยงตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
KT-SET50-A

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุนที่อยูระหวางการเขาหรือออกจาก
การเปนหุนที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50 ดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน เพื่อสรางอัตราผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อยางไร
ก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไมไดลงทุนในหุนซึ่งประกอบเปนดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) แตจะไมลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามดํารงคาความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย)
เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (tracking error) ไมเกินรอยละ 1.50 ตอป
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index
tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนแตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิด
ผูลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
• กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน
(spot price) ของสินคา/ตัวแปรดังกลาว
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
โดยตรง
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
• ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กองทุนเปดกรุงไทย SET50 มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุนรวมได ทั้งนี้ ผู
ลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.ktam.co.th
• ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ไดโดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที
่ไดรับการแตงตั้งจากบริาษแหน
ัทจัดการงความเสี
(ถามี) และศึ่ยกงของกองทุ
ษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม
แผนภาพแสดงตํ
นรวม
ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

กลุมหุน ที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ่า

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
(1)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ
ไมเกิน 0.50
0.10
(3)
สับเปลี่ยน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด
หมายเหตุ : อั ต ราขา งตน เปน อัตราที่ รวมภาษี มู ลค าเพิ ่ม ภาษี ธ ุ ร กิ จเฉพาะ หรื อ ภาษี อ ื่ นใดในทํ านองเดี ยวกั น และสามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทย
SET50 เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิบัตไิ มเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาว
(3)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
KT-SET50-A
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -40.19%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 20.11% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE) คือ 0.44% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ SET 50 Index Fund
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวย
ลงทุน

30 พฤษภาคม 2560
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 3 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (T+3)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณชนัต คงพัฒนสิริ
คุณชัชชนก ศรีปราโมช

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก ฝายลงทุนตราสารทุน
ผูจัดการกองทุนหลัก ฝายลงทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
26 กันยายน 2560
7 ตุลาคม 2563

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 56.53%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการ

KT-SET50-A

9

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
ความเสีย่ งที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสงู
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว านา
ลงทุน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ซอื้ หรือขายตราสารไมไดใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน โดยมีความ
เสี่ยงแตกตางตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการใหสิทธิแกผูซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย
อางอิง (underlying) ในอนาคต โดยผูซื้อสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมกไ็ ด ภายในเวลาทีผ่ ูขายสัญญา (short position) กําหนด
KT-SET50-A
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โดยผูซื้อตองจายคาธรรมเนียม (premium) ในการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย ในสวนของผูขายสัญญาจะไดรับคาธรรมเนียมมากอน
เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ไดขายออกไป
ความเสีย่ งของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดย
ไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ
ความเสีย่ งของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการซื้อ (short
call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงทีไ่ มมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
สัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มลี ักษณะของการเปนภาระผูกพันที่คูสญ
ั ญาตองปฏิบตั ิตามสัญญาเมื่อถึง
ระยะเวลาที่กําหนดไว กลาวคือเมือ่ ถึงกําหนดตามสัญญาผูซื้อตองซือ้ สินทรัพยอางอิงในราคาที่ไดตกลงกันไวแลว ไมวาการซื้อนั้น
อาจจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนตอผูซื้อก็ตาม โดยในสวนของผูขายก็เชนเดียวกัน ไมวาการขายในราคาที่ไดตกลงกันไวจะทําให
เกิดกําไรหรือมีผลขาดทุน ผูขายก็ตองขายในราคาดังกลาว
ความแตกตางของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาฟวเจอรสามารถซื้อขายกันไดในตลาดซื้อขายลวงหนา (Future
Market) โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพยอา งอิง และเวลาในการสงมอบที่เปนมาตรฐาน และมีสํานักหักบัญชี
(Clearing House) ทําหนาที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหทั้ง 2 ฝายปฏิบตั ิตามสัญญา โดยจะมีการ
กําหนดมูลคาสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญาฟอรเวิรด เปนขอตกลงระหวาง
คูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ซึ่งเปนการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไมมีการกําหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับใหเขากับความ
ตองการเฉพาะรายของคูสญ
ั ญาได
ความเสีย่ งของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให
มูลคาของสัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมเขาไปทําสัญญาฟวเจอรซื้อหุนที่ราคา 100 บาท ถาครบ
กําหนดสัญญาราคาหุนในวันนั้นอยูที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แตในทางตรงกันขามถาราคาหุนในวันนั้นอยูที่ 125
บาท กองทุนรวมจะมีกําไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหวางกันในชวงเวลาใน
อนาคต โดยการรับและจายกระแสเงินสดมีการอางอิงกับสินทรัพยอา งอิง โดยคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถกําหนดลักษณะของสัญญาได
ตามความตองการ
ความเสีย่ งของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญาสวอปมี
ผลขาดทุน เชน กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมไดรับกับอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว (MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบีย้ คงที่ที่กองทุนรวมไดรับมากกวาอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (MLR +
1% = 4% ) กองทุนรวมตองชําระเงินใหธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถากองทุนรวมไมทําสัญญาสวอป
ดังกลาวกองทุนรวมก็ไมมีภาระตองชําระเงิน
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ตัวอยางเชน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุน เปนตน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู
ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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