หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

ขอมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

กองทุนเปดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร ฟนด4
KTAM Thematic Trigger Fund4 (KT-TMT4)
กองทุนรวมผสม
กองทุนทีม่ ีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 7 เดือน ได
ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง)
ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลีย่ ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุน
ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสนิ ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด ซึ่งสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยสามารถปรับ
สัดสวนการลงทุนไดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความออนไหวของตลาด และ/หรือการคาดการณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณใน
แตละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศซึ่งจะสงผลใหมี net
exposure ที่เกี่ยวของกับความเสีย่ งตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตาม
อัตราสวนทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทําการ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษทั
จัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้
(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสนิ ของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปน
เงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตาํ่ กวา
อัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซือ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตาํ่ กวารอยละ 107 ของ
มูลคาที่ตราไว (10 บาท)
อยางไรก็ตาม ในกรณีทไี่ มเกิดเหตุการณที่มลู คาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
เลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่เขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืนได
ในชวงเวลา 7 เดือน
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุน
และทําใหขาดทุนได
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing)

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 7 เดือน
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาทตอหนวย เปนเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายนั้น ไมใชการรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
ออกจากกกองทุนนีใ้ นชวงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
• ในกรณีที่กองทุน เขาเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
วิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุดังกลาว
• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก
กองทุนกอนกําหนดมิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
• กองทุนเปดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร ฟนด4 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึน้ อยูกับดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ นเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกัน
ความเสีย่ ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการ
ลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ ที่มี
การใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาแตมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งไดสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน
(spot price) ของสินคา/ตัวแปร
• เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร ฟนด4 มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสีย่ งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมรี ะบบงานที่ปอ งกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

< 5%
หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า
≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน
High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

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

หมายเหตุ: * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
(1)
ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ
2.14 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (ปจจุบันเรียกเก็บรอยละ 1.1342 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่
เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน) โดยทางบัญชีจะรับรูทั้งจํานวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่
จดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรอยละตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
(2)
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ
(2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขาย
2.00
1.07
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)
2.00
ยังไมเรียกเก็บ
(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
2.00
1.07
(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
2.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการซื้อหรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000
ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมี
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
(1) (2)
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัด ของกองทุนรวมนี้ ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง
1. Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD : 20%
หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่ นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน
2. FTSE All World Index – TR Net of Tax สัดสวน 80%
หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่ นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous
*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เปนไปตามระยะเวลาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ไมกําหนดอายุโครงการ เวนแตเขาเงื่อนไขเลิกกองทุน
วันทําการซื้อ ระหวางวันที่ 11-17 มีนาคม 2564
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด
วันทําการขายคืน :
 รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขา
เงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันขึ้นไป
และทรัพยสนิ ของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือ
เทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท และทรัพยสิน
ของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน
หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่ากวาอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะ
พิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวนั ที่เกิด
เหตุการณดังกลาวขางตน ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอย
ละ 107 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)
 รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน
ในกรณีที่ไมเกิดเหตุการณที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือน
นับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับแต
วันครบกําหนดระยะเวลา 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปน
ต น ไป โดยผู ถื อหน ว ยลงทุ น สามารถส งคํ าสั่ งขายคื น หน ว ยลงทุ น ได ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ หรื อ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทํา
การ – 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการขายคืน : ไมกําหนด
8

ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
: ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดย
มิให นั บ รวมวัน หยุด ทํ าการในต างประเทศของผู ป ระกอบ
ธุรกิ จ การจั ด การกองทุ น ต า งประเทศและ/หรื อรับ ซื้ อคื น
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน
T+3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการขายคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินไดที่ : www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
นาย พีรพงศ กิจจาการ
ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุน
สามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
ในสัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต
การจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หน วยลงทุน ของทั้ งกองทุ น รวมตน ทางและกองทุ น รวมปลายทาง โดยผูถือหน วยลงทุ น
สามารถดูรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัท จัดการกองทุน รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหนี้มากขึ้น
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) พิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit
rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออก
ตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดั บ ที่ ตํ่ ากว า
นาลงทุน

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

ความเสี่ยงตํ่าที่ จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล องของหลั ก ทรัพ ย (Liquidity Risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการที่ ซื้ อหรือ ขายตราสารไม ได ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจได
ผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเปนเครือ่ งมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง
จากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกัน
ความเสีย่ งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่ งหรือไม
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การ
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ ดตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการ
ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็น
ความเสีย่ งตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือ
นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของ
ประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลีย่ นแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระ
ทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิง
ลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสีย่ ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมคี วามผันผวนมากกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมได
รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีทเี่ ปนการขายสิทธิในการซื้อ (short
call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงทีไ่ มมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคา
ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
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- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมีผล
ขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการ
ลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสีย่ งที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกันความเสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะ
ทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไม
สามารถวางเงินประกันเพิม่ เติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปน
ตน
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญ ญาในการทําสัญ ญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
ได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก
ตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความ
มั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว
เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
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ขอมูลอื่นๆ
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนี MSCI ALL Country Index Total Return ยอนหลัง
ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564

* ที่มา: Bloomberg
** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ตลาดหุนทั่วโลกในชวงตนป 2563 ปรับลดลงอยางรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดไวรัส Covid-19 ที่เริ่มตน
จากจีนในเดือนมกราคม และไดแพรกระจายไปยังภูมิภาคอื่นอยางรวดเร็วในชวงเดือนมีนาคม กดดันใหธนาคารกลางในหลายประเทศ
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน เพื่อพยุงผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจาก
มาตรกการล็อคดาวน เชน การทองเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน และการคาปลีก ตลาดการเงินจึงตอบรับสภาวะดังกลาวดวยการปรับ
ลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยางตอเนื่อง พรอมกับแรงเทขายสินทรัพยเสี่ยง เพื่อโยกเงินลงทุนจากสินทรัพยเสี่ยงไปสู
สินทรัพยปลอดภัยมากขึ้น โดยดัชนี VIX index ไดพุงขึ้นสูงสุดที่ 82.7 ณ วันที่ 16 มี.ค. 63 ระดับใกลเคียงกับชวงวิกฤต Subprime
ในป 2008 - 2009 และทยอยปรับลดลงมาอยูที่ระดับ 53.6 ในชวงปลายเดือนมีนาคม แสดงถึงความผันผวนของตลาดที่เกิดจาก Risk
off sentiment ของนักลงทุน สอดคลองกับมุมมองของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ที่คาดวาเศรษฐกิจโลกจะหดตัวที่รอยละ
4.9 ในป 2563 และอัตราสวนหนี้สาธรณะทั่วโลกตอ GDP จะสูงขึ้นถึงรอยละ 101.5 ในป 2563 และรอยละ 103.2 ในป 2564
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส ไดเริ่มบรรเทาลงในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 สงผลใหตลาดหุนทั่วโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นได
นับตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนมา พรอมๆ กับสวนตางระหวางตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่แคบลง แสดงถึงความเสี่ยงเชิง
เศรษฐกิจในภาพรวมที่ลดลงในมุมมองของนักลงทุน ในชวงตนป 2564 นักลงทุนยังคงใหนํ้าหนักการลงทุนในตราสารทุน สะทอนให
เห็นในภาพขาขึ้นของดัชนีหุนทั่วโลก ถึงแมจะมีความผันผวนเล็กนอยในชวงกอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถึงความไมแนนอน
เชิงนโยบายหากมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดี แตตลาดก็ตอบรับประธานาธิบดีคนใหม นายโจ ไบเด็น เปนอยางดี โดยเม็ดเงิน
ลงทุนไดไหลเขาทั้งหุนในกลุมวฏจักรที่นักลงทุนมองวาไดแรงสนับสนุนจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และเริ่มเห็นพฤติกรรมการขายทํา
กําไรออกจากหุนที่มีการเติบโตสูง เมื่อผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้น
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