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กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์
KTAM Thematic Trigger Fund (KT-TMT)

 กองทุนรวมผสม
กองทุนท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน

กองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

  

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 7 เดือน ได้  
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจำนวนมาก 

แบบ 123-1

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (กองทุนปลายทาง) 
ต้ังแต่ 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนท้ังใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับ
สัดส่วนการลงทุนได้ตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความอ่อนไหวของตลาด และ/หรือการคาดการณ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึง
สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลให้มี net 
exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตาม
อัตราส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนชีี้วัด (active management) 
 

เง่ือนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้ 
(1) เม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกันข้ึนไป และทรัพย์สินของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222  บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็น
เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือท้ังหมด และสามารถรับซ้ือคืนได้ไม่ต่ำกว่า
อัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด   
 

ท้ังนี้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมด
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 107 ของ
มูลค่าท่ีตราไว้ (10 บาท)  
 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการ
เลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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 ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้
ในช่วงเวลา 7 เดือน 

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทำให้ขาดทนุได้ 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมน้ีไมเ่หมาะกบัใคร 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 7 เดือน 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร?
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คำเตือนท่ีสำคัญ 

 การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 ในกรณีท่ีกองทุน เข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
วิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุดังกล่าว  
 เนื่องจากกองทุนนี้มีการกำหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก
กองทุนก่อนกำหนดมิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราน้ัน 
 กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกท้ัง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง แต่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการ
ลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ์ ท่ีมี
การใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่าแต่มีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเม่ือมีความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคล่ือนไหวของราคาปจัจุบัน 
(spot price) ของสินค้า/ตัวแปร  
 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ 
 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

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

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุน  
 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 
High Issuer  

Concentration Risk 
 

          ต่ำ                   สูง 
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุน  
 

 
High Sector   

Concentration Risk 
 

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

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุน  

 

High Country 
Concentration Risk 

 

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

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุน  
 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกันความเสี่ยง fx      ต่ำ                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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หมายเหตุ: * เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 
(1) ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่
เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07 ต่อปีของ
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายได้แล้วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน) โดยทางบัญชีจะรับรู้ท้ังจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นร้อยละต่อ
ปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
(2)  หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้าน
บาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย(1) (2) 2.00 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน(1) (2) 2.00 ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1) 2.00 1.07 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1)  2.00 ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกำหนด ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกำหนด ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคนื การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือคา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

ค่าธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัด ของกองทุนรวมนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง  

1. Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD : 20%  
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน 
2. FTSE All World Index – TR Net of Tax สัดส่วน 80%  
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous  
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ เว้นแตเ่ข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
  
 

วันทำการซื้อ ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจกิายน 2563 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งแรก :   10,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด 
 

วันทำการขายคืน  :  
  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้า
เงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ดังต่อไปนี้  
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไมต่่ำกว่า 10.7222 บาท เปน็เวลา 2 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป 
และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะต้องเป็นเงนิสดหรือ
เทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรอืเมือ่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222  บาท และทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทัง้หมด ณ วันทำการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสดบางส่วน 
หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บรษิัทจดัการกำหนด  
 

ทั้งนี้ เมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บรษิทัจัดการจะ
พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทัง้หมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 107 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) 

 

 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ 
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 7 เดือน
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง ในวันทำการแรกนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็น
ต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซ้ือขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำ
การ – 15.30 น.  
 

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศและ/หรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินไดท้ี่ : www.ktam.co.th 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี
นาย พีรพงศ์ กจิจาการ ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
นาย เขมรัฐ ทรงอยู่ ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุน
สามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

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

ธุรกรรมที่อาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ในสัดส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.ktam.co.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจาก
การลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม    
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซ่ึงพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 
 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ท่ีมีอายุคงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไหร่ การเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากข้ึน 
 
ความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) พิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit 
rating) ซ่ึงเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออก
ตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปน้ี 
 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับท่ีน่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต่ำท่ีสุดท่ีจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำ
มากท่ีจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต่ำท่ีจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหน้ีได้
ตามกำหนด 

ระดับท่ีต่ำกว่า
น่าลงทุน 

ต่ำกว่า BBB 
ต่ำกว่า 

BBB(tha) 
ต่ำกว่า Baa 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูง ท่ีจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซ้ือหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจำกัด  
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ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงท่ีบาทแข็ง 
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงท่ีบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
จากดังกล่าว  

 อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 

 
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนซ่ึงอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย  ซ่ึงโดยหลักการ
ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็น
ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือ
นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระ
ทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) 
มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ความเสี่ยงของผู้ซ้ือสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเส่ียงท่ีผู้ซ้ือไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาท่ีกำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้
รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิภายในเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นการขายสิทธิในการซ้ือ (short 
call option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงท่ีไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด 
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทำให้มูลค่า
ของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน 
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- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทำให้มูลค่าของสัญญา สวอปมีผล
ขาดทุน 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ลงทุน ซ่ึงการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทำให้มีความเสี่ยงท่ีแตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ท่ัวไป เช่น 
- ความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนพัุนธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่ึงได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ 
- ในการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเร่ิมต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดยจะ
ทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่
สามารถวางเงินประกันเพ่ิมเติมได้ในเวลาท่ีกำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทำให้เกิดการขาดทุนได้ เป็น
ต้น 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
ได้ 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออก
ตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความ
ม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว 
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
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ข้อมูลอื่นๆ 
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return 5 ปีย้อนหลัง 

ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 – 20 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ท่ีมา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 – 20 ตุลาคม 2563 
** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
            ตลาดหุ้นท่ัวโลกในภาพรวม ฟ้ืนตัวข้ึนได้ดีจากปัญหาการระบาดของไวรัสและพ้นจุดต่ำสุดของปีในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็น
ต้นมา นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มหุ้นท่ีได้ประโยชน์จากการปรับพฤติกรรมไปสู่การบริโภคในรูปแบบ
ใหม่ (new normal) ท่ีสามารถปรับตัวกลับข้ึนมาท่ีระดับสูงกว่าก่อนการระบาดของไวรัสได้ โดยแรงหนุนหลักยังมาจากสภาพคล่องท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ตามนโยบายอัดฉีดจากธนาคารกลางหลักท่ัวโลก ซ่ึงช่วยผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนจากผลกระทบของการ
ระบาด ต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนลงได้ นอกจากน้ี นักลงทุนยังหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนแบบมีธีม (thematic 
investment) มากข้ึน เนื่องจากนักลงทุนสามารถระบุกลุ่มบริษัทท่ีได้รับประโยชน์ธีมใดธีมหนึ่งและลงทุนเพียงกลุ่มบริษัทในธีมดังก
ล่าวได้ โดยท่ีไม่ต้องเน้นลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา ตัวอย่างธีมการลงทุนท่ีน่าสนใจและให้ผลตอบแทนท่ีดี ใน
ท่ีช่วงท่ีผ่านมาคือ ธีมการช็อปปิ้งออนไลน์ ธีมผู้ให้บริการประเภท Cloud computing หรือ ธีมเทคโนโลยีการรักษา (healthcare) ซ่ึง
ล้วนแต่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่บริษัทท่ีอยู่ภายใต้ธีมดังกล่าว เช่นเดียวกันกับการขยายขนาดสินทรัพย์ของกองทุนประเภท Thematic 
ETF เพ่ือเป็นการตอบรับโอกาสการลงทุน ในสภาวะดังกล่าว KTAM จึงได้พิจารณาจัดต้ังกองทุน KT-TMT ท่ีมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ
จับจังหวะการลงทุน (market timing) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าดัชนีชี้ วัด (active management) และบรรลุเป้าหมาย
ผลตอบแทนตามท่ีระบุไว้ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภท ETF ท่ีผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีมูลค่าเหมาะสม
และมีแนวโน้มปรับตัวข้ึนได้ ตามความต้องการของตลาดท่ีมีมากขึ้น ท้ังนี้ กองทุนมีการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วย 7% 
ภายในระยะเวลา 7 เดือน แต่หากกองทุน KT-TMT ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน 7% ตามกำหนดระยะ 7 เดือน ดังกล่าว กองทุน KT-
TMT จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่ไม่สามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้ ถือเป็นกองทุนท่ีเหมาะสำหรับนักลงทุน
ท่ีไม่มีเวลาติดตามผลตอบแทนและจับจังหวะการลงทุน 
 
 

 


