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กองทุนเปด KTAM Trigger Bond Fund2 

KTAM Trigger Bond Fund2 (KT-TRIGB2) 

 กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนทีม่ีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 11 เดือน ได  

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ (กองทุน

ปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุน

ในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหน้ี ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด นอกจากน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผุจดัการกองทุน โดยจะพิจารณาตามภาวะ

เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความออนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ อยางไรก็ตาม 

กองทุนจะลงทุนในตางประเทศซึ่งจะสงผลใหมี net exposure ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวากองทุนจะมกีารลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

1. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INST-ACC)   

นโยบายการลงทุน : เพ่ือสรางกระแสรายไดในระดับสูงโดยการบรหิารการลงทุนอยางรอบคอบ และมีวัตถุประสงครองในการสราง

การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ัวโลก อยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสิน โดยกองทุนมนีโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสาร

หรือผูออกตราสารตํ่ากวาระดับท่ีลงทุนได (non-investment grade) หรือไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (unrated) ไมเกิน 

50% ของมูลคาทรัพยสิน 

ผูจัดการกองทุน (Investment Manager) : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

คาธรรมเนียมการจัดการ : 0.55% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

Bloomberg Code : PIMINIA  

ISIN :  IE00B87KCF77 

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.pimco.com.sg 

หรือ https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 

 

2. กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก โดยกองทุนจะมีการกระจายการลงทุนไปในตรา

สารหน้ีประเภทตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก ไมนอยกวารอยละ 67 ของมูลคาทรัพยสิน นอกจากน้ี กองทุนอาจมีการลงทุนใน

ตราสารอนุพันธ เพ่ือปองกันความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพ่ือ

สรางผลตอบแทนเพ่ิมเตมิใหกองทุน 

ผูจัดการกองทุน (Investment Manager) : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

คาธรรมเนียมการจัดการ : 0.50% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

Bloomberg Code: JPINIUA LX 

ISIN : LU1041600930 

 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพ่ือศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpm-income-fund-i-acc-usd-

lu1041600930#/overview 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

   

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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สําหรับเงินลงทุนสวนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหน้ี และ/หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/

หรือ เงินฝาก ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรพัยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืใหความเห็นชอบใหลงทุนได 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ในรอบป

บัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัท

จัดการดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด ท้ังน้ี กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไมสามารถ

ลงทุนตอในกองทุนอ่ืนภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)  

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนอาจกูยืมเงินเพ่ือ

การดําเนินงานของกองทุน หรือทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน (Reverse Repo) ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหน้ี และ/หรือเงินฝากท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสาร

ตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) และ/หรือตราสารแหงหน้ี และ/หรือเงินฝากท่ีไมไดรับการจดัอันดับความนาเช่ือถือ 

(Unrated) 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จาก

อัตราแลกเปลี่ยน โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

หรือเปนกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน 

(Fund of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนไปตามดลุยพินิจของผูจดัการ

กองทุนซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน :  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (active management) 
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 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ และเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวม 

ครั้งท่ี 1 เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1050 บาท และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสด

หรือเทียบเทาเงินสดเพียงพอท่ีจะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคนื

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่

กวารอยละ 1 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมลูคาไมตํ่ากวา 10.1050 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต

วันจดทะเบียนกองทุน  

 

ครั้งท่ี 2 เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.2100 บาท และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสด

หรือเทียบเทาเงินสดเพียงพอท่ีจะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคนื

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่

กวารอยละ 1 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมลูคาไมตํ่ากวา 10.2100 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต

วันจดทะเบียนกองทุน  

 

ครั้งท่ี 3 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไป

ตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.3150 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.3150 บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดในอัตรา

ใกลเคียงหรือเทากับรอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) และบริษัทเห็นวาการลงทุนในตางประเทศอาจไมเหมาะสมและไมกอใหเกิด

ประโยชนอีกตอไป อาทิเชน สภาพตลาดท่ีมคีวามผันผวนหรือมีความไมแนนอนสูง อยางไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรบัอาจตํ่ากวาท่ีบริษัทจัดการกําหนดได 

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมด

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย

ลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิ ท้ังน้ี อัตราผลตอบแทนท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ

จากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เมื่อคํานวณเปนมลูคาตอหนวยลงทุนอาจมีมูลคาตํ่ากวามลูคา 10.3150 

บาท และอาจจะทําใหอัตราการรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในครั้งสุดทาย ตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) ได

เน่ืองจากการกันเงินสํารองสําหรับคาใชจายของกองทุน (ถามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณไมปกติหรอืสภาวะเศรษฐกิจมคีวามผันผวน

อยางมีนัยสาคญั หรือราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนมีการปรับตัวข้ึนลงในระหวางท่ีกองทุนดําเนินการจําหนายหลักทรัพย

หรือทรัพยสินดังกลาว 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมเกิดเหตกุารณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 11 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ

เลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 
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 ผูลงทุนที่เขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืน

ไดในชวงเวลา 11 เดือน 

 ผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 ผูลงทนุเขาใจตอความผนัผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดี

จากการนําเงนิที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ  

 ผูลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทนุระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

 ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 11 เดือน 

 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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คําเตือนที่สําคัญ 

• การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.3150 บาทตอหนวย เปนเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายน้ัน ไมใชการรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ออกจากกกองทุนน้ีในชวงระยะเวลา 11 เดือนแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

• จํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุกรณตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคํานวณเปนมูลคาตอหนวย

ลงทุนอาจมีมูลคาตํ่ากวามูลาคา 10.3150 บาท ซึ่งเปนมูลคาหนวยลงทุนที่กําหนดเปนเงื่อนไขในการเลกิกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหัก

คาใชจายการกันสํารองคาใชจายท่ีเก่ียวของของกองทุน 

• ในกรณีที่กองทุน เขาเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม

วิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุดังกลาว  

• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก

กองทุนกอนกําหนดมิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตราน้ัน 

• กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated  ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดรับชําระคืนเงินตน

และดอกเบ้ีย 

• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจดัการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํา่กวาเงินลงทุนเริม่แรก

ได อีกท้ัง การใชเครื่องมือปองกันความเสีย่งอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสีย่ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง แตเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารการ

ลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรพัยอางอิงโดยตรง เน่ืองจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ ท่ีมี

การใชเงินลงทุนในจํานวนท่ีนอยกวาแตมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีตองการ

ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่งไดสูง ท้ังน้ี ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมคีวามเขาใจความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน

จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน 

(spot price) ของสินคา/ตัวแปร  

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ

ประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม

เกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมรีะบบงานท่ีปองกันธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุแกผูถือหนวยลงทุนของท้ังกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือ

หนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดท่ีบริษัทจดัการ หรือ www.ktam.co.th 

• กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดวย  

  

 

 
 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

http://www.ktam.co.th/
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ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร 

อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของกองทุนรวมตาม 

International credit rating scale  

   ต่ํา                                                                                    สูง                                                                                                                             

AAA AA,A BBB ต่ํากวา BBB unrated 
 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ต่ํา                                                                                                สูง                                                                                                                                                              

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป 1 ป ถึง 3 ป 3 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป 
 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 

 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

         ต่ํา                           สูง 

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

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 

High Issuer  

Concentration Risk 

 

           ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 

 

High Sector   

Concentration Risk 

            ต่ํา                           สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

 หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 

 

High Country 

Concentration Risk 

                ต่ํา                                                   สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน โดยกองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การปองกันความเสี่ยง fx      ต่ํา                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนประมาณไมนอยกวา 90% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 

 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th 
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รายละเอียดสัดสวนการลงทุนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธ ิ

 

1. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INST-ACC)   

 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 31 December 2021 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 

 

 

 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc
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2. กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 31 December 2021 

https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpm-income-fund-i-acc-usd-

lu1041600930#/documents 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
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หมายเหต:ุ * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
(1) ในระยะเวลา 11 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 2.14 ตอป

ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (ปจจุบันเรียกเก็บรอยละ 0.165 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ 

วันจดทะเบียน) โดยทางบัญชีจะรับรูทั้งจํานวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และภายหลัง

ระยะเวลา 11 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรอยละตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน 

ณ วันที่คํานวณ 
(2)  หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ

ซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจาํนวน 100 ลาน

บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราทีก่องทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาท

ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน 

 

 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1) (2) 2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) 2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซ้ือหรือขาย

หลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะ

ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือ

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง

กองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 

ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน 

 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม 
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1.ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดสวน (%):100.00 

หมายเหต ุ: ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ประมาณ

รอยละ 90 และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 10  
 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงานของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่คาดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธ ิ

1. กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INST-ACC)   

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 31 December 2021 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 

 

 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous  

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนัไดที่ www.aimc.or.th 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc
http://www.aimc.or.th/
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2. กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 31 December 2021 

https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpm-income-fund-i-acc-usd-

lu1041600930#/documents 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล  

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน เปนไปตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ เวนแตเขาเง่ือนไขเลิกกองทุน 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 

  

 

วันทําการซื้อ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ระหวางวันท่ี 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2565 ในระหวางเวลาเริ่ม

เปดทําการ – 15.30 น. 

 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อครั้งแรก :   10,000 บาท 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด 

 

ท้ังนี้ กองทุนจะเปดเสนอขาย IPO เพียงคร้ังเดียว 

 

วันทําการขายคืน  :  
  รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

ครั้งท่ี 1 เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1050 บาท และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดเพียงพอท่ีจะชําระคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัตภิายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผู

ถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 1 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมลูคาไมตํ่ากวา 

10.1050 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน  

 

ครั้งท่ี 2 เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.2100 บาท และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดเพียงพอท่ีจะชําระคารับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัตภิายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผู

ถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 1 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมลูคาไมตํ่ากวา 

10.2100 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน  

 

ครั้งท่ี 3 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อ

เขาเง่ือนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปน้ี  

ขอมูลอื่น ๆ 
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(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.3150 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และ

ทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด

ท้ังหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.3150 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด

หรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือ

ท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดในอัตราใกลเคียงหรือเทากับรอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 

บาท) และบริษัทเห็นวาการลงทุนในตางประเทศอาจไมเหมาะสมและไมกอใหเกิดประโยชนอีก

ตอไป อาทิเชน สภาพตลาดท่ีมีความผันผวนหรือมีความไมแนนอนสงู อยางไรก็ตาม อัตราการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับอาจตํ่ากวาท่ีบริษัทจัดการกําหนดได 

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับ

ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน 

และบริษัทจดัการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทํา

การนับแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิ ท้ังน้ี อัตราผลตอบแทนท่ีผูถือ

หนวยลงทุนจะไดรับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เมื่อคํานวณ

เปนมูลคาตอหนวยลงทุนอาจมีมลูคาตํ่ากวามลูคา 10.3150 บาท และอาจจะทําใหอัตราการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิในครัง้สุดทาย ตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) ได

เน่ืองจากการกันเงินสํารองสําหรับคาใชจายของกองทุน (ถามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณไมปกติ

หรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอยางมีนัยสาคญั หรือราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุน

ลงทุนมีการปรับตัวข้ึนลงในระหวางท่ีกองทุนดําเนินการจําหนายหลกัทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาว  

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีมูลคาหนวยลงทุนเขาเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ  ในเง่ือนไขใดๆพรอมกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทฺธิท่ีจะดําเนินการรับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิในคราวเดียวกันได     

 

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ในกรณีท่ีไมเกิดเหตุการณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 11 เดือน

นับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจดัการจะเปดทําการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปนตนไป โดยผูถือหนวย

ลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. อยางไรก็ตาม หาก ณ วัน

ใดก็ตามท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 

มูลคาข้ันตํา่ของการขายคืน       : ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือข้ันตํา่     : ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม
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วันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศ

ท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุนรวม และผู

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการ

ชําระราคา แตโดยท่ัวไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการ

หลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน

ตางประเทศ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินไดท่ี : www.ktam.co.th 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

 

 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/บริหารจัดการดาน วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนรวมนี ้

นายสมชัย อมรธรรม ผูจัดการกองทุน 

ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสมัพันธ 

ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

คุณธนพัฒน สุรโิยดร ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนับสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ

สอบถามรายช่ือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือช้ีชวน  

รองเรียน 

 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2686-6100  

website : www.ktam.co.th   

email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการใน

สัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังน้ัน 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุน

รวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ี website : www.ktam.co.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง

ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอ่ืนสําคัญผิด 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
mailto:callcenter@ktam.co.th
http://www.ktam.co.th/
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คําอธิบายเพิ่มเติม    
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมอืงท้ังในและตางประเทศ เปนตน 

ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก

การเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรพัยสูง 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหน้ีมากข้ึน 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) พิจารณาจากอันดับความนาเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit 

rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงินของผูออก

ตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปน้ี 

 

ระดับการ

ลงทุน 
TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ีนา

ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ

ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง

ตํ่ามากท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีได

ตามกําหนด 

ระดับที่ตํ่ากวา

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 

BBB 

ตํ่ากวา 

BBB(tha) 
ตํ่ากวา Baa 

ตํ่ากวา 

BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) ตราสารหนี้ที่มคีวามเสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ 

Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน จะมีความเสีย่งดานเครดิต ดานตลาด และดานสภาพคลอง สงูกวาตราสาร

หนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดบั Investment Grade 
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไมไดใน

ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  

 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจน้ันๆ ใหมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมลูคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง 

กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออนก็อาจได

ผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดมิดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกัน ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจึงเปนเครือ่งมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ง

จากดังกลาว  

• อาจปองกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการปองกัน

ความเสีย่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่งหรือไม 

 

ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําใหไมสามารถชําระหน้ีไดตรงตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏบัิติ

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการ

ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็น

ความเสี่ยงตางๆ ที่เก่ียวของกอนการลงทุน  แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือ

นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของ

ประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระ

ทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิง

ลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอาจมีการข้ึนลงผันผวน (Volatile) 

มากกวาหลักทรัพยอางอิง (Underlying Security) ดังน้ัน หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน

มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง (Underlying Security) 

นอกจากน้ัน ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังน้ี 

- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมได

รับผลตอบแทนใดๆ 

- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งในกรณีท่ีเปนการขายสิทธิในการซื้อ (short 

call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงท่ีไมมีขอจํากัด เน่ืองจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสดุ 
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- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคา

ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมผีลขาดทุน 

 

- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมลูคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมผีล

ขาดทุน 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการ

ลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสีย่งท่ีแตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยท่ัวไป เชน 

- ความสัมพันธท่ีไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดชันีซึ่งไดทําการปองกันความเสี่ยงไว 

- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ันกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดยจะ

ทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไม

สามารถวางเงินประกันเพ่ิมเตมิไดในเวลาท่ีกําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสญัญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปน

ตน 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา

ได 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก

ตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความ

มั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกลาวอาจมีผล

การดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอประเทศดังกลาว 

เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย

ประเทศ 
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ขอมูลอ่ืนๆ 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดัชนี Bloomberg Barclay Global Aggregate Bond Index 

 

* ท่ีมา: Bloomberg 

** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกในชวงที่ผานมา  อัตราผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้ทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาอยาง

ตอเน่ือง เปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจควบคูกับอัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึน นําโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สงผล

ใหราคาพันธบัตรปรับตัวลดลงคอนขางเร็ว ในขณะเดียวกันตราสารหนี้เอกชนทั้งกลุ ม Investment Grade และ High Yield มี

ผลตอบแทนที่คอนขางทรงตัว โดยยังคงไดรับประโยชนจากการฟนตัวของภาคธุรกิจตามภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากสวนตาง

เครดิต (Credit Spread) ท่ีกลับไปสูระดับกอนเกิดโรคระบาดโควิดข้ึน ท้ังน้ี จากท่ีอุปสงคไดพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็วหลังการ “เปดเมือง”  

ขณะที่อุปทานกลับอยูในภาวะขาดแคลน ธุรกิจถูกสั่งปดเพื่อปองกันการแพรระบาด แรงงานยังไมกลับเขาไปทํางาน ผลักดันใหอตัรา

เงินเฟอปรับตัวสูงข้ึนท่ัวโลก สรางแรงกดดันไปยังธนาคารกลางประเทศตางๆ ใหเริ่มทยอยลดมาตรการชวยเหลือลง ท้ังการลดปริมาณ

การเขาซื้อพันธบัตรท่ีเกิดข้ึนตั้งแตชวงปลายปกอนในสหรัฐฯ พรอมท้ังการสงสัญญาณปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายดวย  แมวากอนหนาน้ี 

ธนาคารกลางตางๆ จะใหความเห็นวาเงินเฟอที่เรงตัวขึ้นสูงจะเปนเพียงปจจัยชั่วคราวและจะเริ่มเห็นการปรับลดลงในครึ่งแรกของป 

2565 แตการเปลี่ยนทาทีของธนาคารกลางผลักดนัใหอัตราผลตอบแทนระยะสัน้ถึงกลางปรับตัวสงูข้ึนอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ราคา

พันธบัตรและตราสารหน้ีบางประเทศหรือภูมิภาคอาจจะปรับตัวลดลงมากเกินไป อีกท้ัง เปนท่ีนาสังเกตวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ระยะยาวกลับปรับตัวขึ้นชากวากลุมพันธบัตรระยะสั้น-กลาง จนทําใหสวนตางผลตอบแทนระหวางป (Term Spread) ลาดชันลง 

(Flattening Bias) สะทอนวาตลาดไดซึมซับปจจัยเชิงลบไปพอสมควรแลว และยังบงชี้วาตลาดคาดการณทิศทางเงินเฟอในระยะยาว

เริ่มปรับลดลง โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางประเทศตางๆ เริ่มเรงข้ึนดอกเบ้ียมากและเร็วตามท่ีสงสัญญาณลาสดุ อาจจะมีผลกระทบให

วงจรการการเติบโตทางเศรษฐกิจหดสั้นลงในระยะถัดไป    

ท้ังน้ี ความเคลื่อนไหวของเสนอัตราผลตอบแทนในแตละกลุมอายุมีทิศทางผันผวนเพ่ิมข้ึน และเริ่มมีแนวโนมท่ีราคาตราสาร

หน้ีท้ังพันธบัตรและตราสารหน้ีเอกชนจะลดลงมากเกินไป  (Overshooting)  โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีตลาดตราสารหน้ีท่ัวโลกกําลังเขาสู

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21

Barclay Bloomberg Global Bond Movement
[Day base : 31 Dec 19 = 100]

Global Treasury Global IG Bond Global HY Bond EM USD Bond



20 
 

ระยะเปลี่ยนผานตามวงจรการเปลี่ยนผานของนโยบายการเงิน  ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจบางประเทศ เชน ประเทศจีน เริ่มแสดง

สัญญาณชะลอตัวลงหลังจากเปนประเทศในกลุมแรกท่ีฟนตัวจากโรคระบาดกอนประเทศอ่ืนๆ ทําใหเริ่มมีการดําเนินนโยบายการเงินท่ี

ผอนคลายมากข้ึน ซึ่งจะเปนปจจัยบวกตอการลงทุนในตราสารหน้ี แมวาตลาดยังจะเผชิญความผนัผวนและความกังวลจากจากความไม

แนนอนของตลาดเครดิตอยู  จึงเปนท้ังความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนในภาวะท่ีตลาดจะมีการแกวงตัวของราคากวางข้ึน 

 


