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กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1
KTAM Global Fixed Income 4Y1 

(KTGF4Y1)
กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่  12 กรกฎาคม 2562 

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
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เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีลงทุนในตรา
สารหนี้ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเหมาะสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถถือครองหน่วยลงทุน
จนครบอายุตราสารได้ ซ่ึงผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ท้ังหมด และต้องการโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีจากการนําเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  
 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นการไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ

 ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
 กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023

(Class X) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ
ตามอัตราส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ท้ังนี้ กองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed 
Maturity Bond Fund 2023 (Class X) (กองทุนหลัก) จัดต้ังตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Legg Mason Global Solutions plc (Management Company) ซ่ึงอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมอบหมายการบริหารการลงทุนของกองทุนหลักให้ Brandywine Global Investment Management 
LLC (Investment Manager)  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 กองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 (กองทุนหลัก) : กองทุนจะกระจายการลงทุน
ไปยังกลุ่มประเทศตลาดท่ีพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ผ่านตราสารหนี้ เช่น ต๋ัวสัญญาใช้เงิน, หุ้นกู้, หุ้นกู้ท่ีจ่ายอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี และหุ้นกู้ประเภทจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว, พันธบัตรท่ีไม่ระบุดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond), หุ้นกู้ไม่มีสิทธิแปลง
สภาพ (non-convertible notes), เครดิตลิงค์โน้ต, ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น, บัตรเงินฝาก, และตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารรับรอง 
(Bankers’ acceptances) และ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) 
เป็นตราสารหน้ี (ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนเท่านั้น) ตราสารท่ีมีการแยกดอกเบี้ยและเงินต้นออก
จากกัน (STRIPS) และ หลักทรัพย์ซ่ึงอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยรัฐบาล หรือ 
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน ท่ีมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก  http://www.leggmasonglobal.com 
 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Legg Mason 
Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 (Class X) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คําเตือนท่ีสําคัญ 
 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิน
คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกท้ัง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management (EPM)) และเพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป  
 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ได้ถึง 30% ของNAV ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงข้ึนจากการไม่ได้รับ
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1 มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สมํ่าเสมอ ดังนั้นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จึงอาจมาจากผลตอบแทนและ/หรือเงินต้น เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สมํ่าเสมอ แม้กองทุนจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม 
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 
 กรณีมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1 มีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก ทําให้กองทุนจําเป็นต้อง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักท่ีถืออยู่ ก่อนครบกําหนดอายุกองทุน หรือจําเป็นต้องขายหน่วยลงทุนในราคาตํ่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าหนว่ยลงทุน และทําให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มข้ึน 
 กองทุนนี้มีความเส่ียงท่ีจะเลิกกองทุน หากกองทุนหลักพิจารณาเลิกกองทุนในช่วง 90 วันแรก เนื่องจากไม่สามารถระดมเงินถึงตามจํานวนเงิน
ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การลงทุน  
 กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุตราสาร ดังนั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ
กําหนดอายุตราสาร กองทุนอาจมีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน และ/หรือค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการในขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 เนื่องจากกองทุนหลักไม่ได้จํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงตํ่า และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพ
คล่องตํ่า ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุตราสาร กองทุนจึงอาจไม่สามารถขายตราสารหน้ีได้ในเวลาที่ต้องการ
หรือในราคาท่ีเหมาะสม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินลงทุนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของ
กองทุนรวมตาม International credit 
rating scale  

  ตํ่า                                                                                    สูง    

GOV/AAA AA,A BBB ตํ่ากว่า BBB unrated 
 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 
 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ 

 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุนจากกองทุนหลักเท่านั้น ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนนี้ภาย
หลังจากกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว 

 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม 

 

 

 

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
      ตํ่า                                                                                                สูง                

ตํ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ปี

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

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

การป้องกันความเสี่ยง fx      ตํ่า                           สูง 
ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

High Issuer 
Concentration Risk 

 

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

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิที่ลงทุนของกองทุนหลัก 
 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี  website http://www.leggmasonglobal.com 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย(1)  1.00 0.75 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน(1) (3) 1.00 ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1)  1.00 0.75 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1) (3) 1.00 ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์เม่ือมีการสัง่ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่น(1) (2) (3) 

2.00 2.00  
(เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืน 
ก่อนครบกาํหนดอายุกองทุน)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรอื
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) ค่าใช้จา่ยในการซ้ือขายหลักทรพัย์จะคํานวณเขา้ไปในราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเกบ็เข้ากองทุน เฉพาะ
กรณีการขายคืนก่อนครบกําหนดอายุกองทุน 
(3) เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมกองทนุรวมหลัก 
 
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) : ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : ไม่มี 
 
หมายเหตุ 
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
ท่ีมา : http://www.leggmasonglobal.com 
 
 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00 
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ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) : ไม่ม ีเน่ืองจากกองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed 
Maturity Bond Fund 2023 (Class X) ไมม่ีตัวช้ีวัด 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร  
 
 
 
 
 
* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี https://www.aimc.or.th 
 
 
ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก 
 
คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี website http://www.leggmasonglobal.com 
 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก ์

วันที่จดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
อายุโครงการ ประมาณ 4 ปี  

อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดอายุกองทุน ในกรณีที่กองทุน
หลักเปล่ียนแปลงวันชําระเงินคืนและหรือเปล่ียนแปลงวันครบกําหนดอายุกองทุน หรือกรณีที่
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1 ได้รับผลกระทบจากการชําระเงินคืนจากกองทุน
หลัก หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่
กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นําเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง
กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้
ควบคุมกฎระเบียบของประเทศที่ไปลงทุน หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนระหว่าง
เงินตราต่างประเทศ หรือมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การสํารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทําให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมา
เป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้ามา
ได้ภายในวันที่ครบกําหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทําให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าหรือน้อย
กว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทํา
ได้  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณทีี่บรษิัทจดัการเปล่ียนแปลงวันครบกําหนดอายุโครงการ บรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บรษิัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์
ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทัจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้าม)ี และ/หรือ เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทําการซื้อ   
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15-23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลาเริ่ม
เปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
มูลค่าขั้นต่ําของการซ้ือครั้งแรก :   1,000 บาท 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายครั้งแรก 
 
วันทําการขายคืน  :  
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เล่ือนเป็นวันทําการซื้อขาย
ถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ม
เปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
- กรณีแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 
4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด สําหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติครั้งสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รายในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกองทุนนี้ โดยจะทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้ง
จํานวนของผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ (กองทุนปลายทาง) 
ในวันทําการก่อนวันส้ินสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทํา
การถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ
อยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 
 
- มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด
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- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ-นามสกลุ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 
นายพีรพงศ์  กจิจาการ วันที่จดทะเบียนกองทุน 
นายเขมรัฐ ทรงอยู่ วันที่จดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

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

ธุรกรรมที่อาจกอ่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : 
www.ktam.co.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทํา
ให้ผู้อื่นสําคัญผิด 
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ข้อมูลกองทุนรวมหลัก 
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 
ชื่อ Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 (Class X) 
อายุกองทุน ประมาณ 4 ปี 
Date Expected 
Maturity  

ประมาณวันท่ี 28 มิถุนายน 2566 หรือวันอ่ืนๆในภายหลัง โดยกองทุนหลักจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ  

ประเทศท่ีจดทะเบียน Ireland 
ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ 
Class & currency Class X / USD 
วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน 

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศตลาดท่ีพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
ผ่านตราสารหนี้ เช่น ต๋ัวสัญญาใช้เงิน, หุ้นกู้, หุ้นกู้ท่ีจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงท่ี และหุ้นกู้ประเภทจ่าย
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว, พันธบัตรท่ีไม่ระบุดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond), หุ้นกู้ไม่มีสิทธิแปลง
สภาพ (non-convertible notes), เครดิตลิงค์โน้ต, ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น, บัตรเงินฝาก, 
และตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารรับรอง (Bankers’ acceptances) และ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือ
คืน (repurchase agreement) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นตราสารหน้ี (ใช้เฉพาะ
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนเท่านั้น) ตราสารท่ีมีการแยกดอกเบี้ยและเงิน
ต้นออกจากกัน (STRIPS) และ หลักทรัพย์ซ่ึงอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และสกุลเงินอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยรัฐบาล หรือ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน ท่ีมีการ
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน ท่ีจะพยายามสร้างผลตอบแทน ในช่วงเวลาท่ีกําหนด ในขณะท่ีจะลด
ความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนท่ีมีความหลากหลาย   การคัดเลือกหลักทรัพย์จะดูจาก
ปัจจัยพ้ืนฐานและการกระจายความเสี่ยง ในอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสารท่ีหลากหลาย  โดย
ผู้จัดการการลงทุนต้องเชื่อว่าหลักทรัพย์ท่ีลงทุนนั้นมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะหลักทรัพย์ท่ี
มีผลตอบแทนท่ีน่าสนใจเม่ือเทียบกับเครดิตอ้างอิงและระดับผลตอบแทนโดยรวมที่มีอยู่ในตลาดและ
ความน่าเชื่อถือเพียงพอท่ีจะชําระเงินต้น และคืนเงินต้นเม่ือครบกําหนด กองทุนจะมีกําหนด
ระยะเวลาและจะครบกําหนดในหรือประมาณวันท่ี 28 มิถุนายน 2566 หรือวันอ่ืน ๆ ในภายหลัง
ตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
 

กองทุนอาจลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิ ในตราสารหนี้ท่ีครบกําหนดไถ่ถอน
หลังจากวันท่ีครบกําหนดกองทุนแต่ไม่เกิน 12 เดือนหลังจากวันครบกําหนดอายุของกองทุน 
 

กองทุนอาจลงทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัด
อันดับตํ่ากว่า BBB- โดย S&P, ตํ่ากว่า Baa3 โดย Moody's หรือตํ่ากว่า BBB- โดย Fitch หรือตรา
สารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ท้ังนี้ ผู้จัดการการลงทุนมีจุดมุ่งหมายที่จะทํา
ให้พอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับ Investment Grade กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ท่ีได้รับการ
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จัดอันดับอย่างน้อย B- โดย S&P, B3 โดย Moody's หรือ B- โดย Fitch หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้จัดการการลงทุนจะกําหนดคุณภาพเครดิตของตราสารหนี้ท่ีไม่มีการ  
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)  โดยใช้ กระบวนการภายในและใช้วิธีเปรียบเทียบตราสารหนี้ท่ี
ได้รับการจัดอันดับจากหน่วยงานจัดอันดับเครดิต กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับ B โดย S&P, B2 โดย Moody หรือ B โดย Fitch การถือครอง
ในตราสารหลังจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์จะได้รับการประเมินเป็น
กรณีๆไป ดังนั้น กองทุนอาจมีการถือตราสารหนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับตํ่ากว่าท่ีอธิบายไว้ในข้อจํากัด
การลงทุน 
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินภายใต้ข้อกําหนดของ UCITS  หรือ หน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนในหน่วยลงทุน จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของ UCITS และ / หรือ หน่วย
ลงทุนอ่ืนๆ แต่จะสามารถลงทุนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการลงทุนท่ีจดทะเบียนและซ้ือขายใน regulated market 
 

กอง ทุนอาจลง ทุน ใน  FDIs (financial derivative instruments) บางประ เภท  ( ไ ม่ ว่ า เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์การลดความเสี่ยงหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ) ภายใน
ขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในส่วน "ข้อจํากัดการลงทุน" และตามท่ีอธิบายในส่วน “เทคนิคการลงทุน และ
การลงทุน และเคร่ืองมืออนุพันธ์ทางการเงิน”ในหนังสือชี้ชวน โดย FDIs ดังกล่าว รวมไปถึง สัญญา
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (currency forward transaction) (ท่ีมีการส่งมอบจริงและไม่ได้ทํา
การส่งมอบ), สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย, การเข้าทําธุรกรรมการชําระราคาซื้อ
ล่วงหน้า, และการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน, สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย, สัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส, ธุรกรรม credit default swaps, ธุรกรรม total return swaps (TRS) 
และสามารถทําการกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิ บนพ้ืนฐานท่ีมีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกัน ท้ังนี้ การกู้ยืมดังกล่าวจะกระทําเพียงชั่วคราว กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะถูก
ส่งไปยังธนาคารกลาง ในการใช้ FDI ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน 
 

หากภายใน 90 วัน ของการเปิดตัวกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่ถึงตามจํานวนเงินท่ีจะ
ลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การลงทุน กรรมการอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่ากองทุนจะ
ไม่ดําเนินการต่อและจะถูกยกเลิกและนักลงทุนไถ่ถอนตามข้อกําหนดของหนังสือชี้ชวนนี้ 

การจ่ายเงินปันผล จ่าย 
วันทําการซ้ือขาย ทุกวันทําการซ้ือขาย อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือนักลงทุนท่ีจะลงทุนและถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนจนกระท่ังครบกําหนดอายุกองทุน 
ดัชนีชี้วัด ไม่มี 
ISIN Code IE00BK6S5X50 
Company Legg Mason Global Solutions plc  
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คําอธิบายเพิ่มเติม  
 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามท่ีกําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 4Y1   
 
โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระ
หนี้ ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดังต่อไปน้ี 

 

ระดับการ
ลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ีน่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุดท่ีจะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ตํ่ามากท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงตํ่าท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด

ระดับท่ีตํ่ากว่า
น่าลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า 

BBB(tha)
ตํ่ากว่า 
BBB

ความเสี่ยงสูง ท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตาม
กําหนด

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
กองทุน Legg Mason Diversified Global Credit Fixed Maturity Bond Fund 2023 (Class X) (กองทุนหลัก) อาจจะลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
การลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป กล่าวคือ มูลค่าของตราสารหนี้ท่ีกองทุนลงทุนอาจมีความผันผวนสูงข้ึน และมีโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ท่ี
สูงข้ึน ท้ังนี้กองทุนจะถูกชดเชยด้วยผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตลาดท่ีอาจปรับตัวข้ึนลง โดย
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงิน
ตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนหลักและกองทุนลงทุนไว้ และ
ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยหากตราสารหน้ีมีอายุคงเหลือย่ิงยาวนาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารหนี้มากข้ึนและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 
 
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีท้ังในกลุ่มประเทศท่ี
ตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นี้จะ
ประกอบไปด้วยประเทศท่ีอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ตลาดจะมีขนาดเล็กและสภาพคล่องท่ีตํ่า นอกจากนั้น
ประเทศเหล่านี้ยังมีโอกาสเผชิญกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในประเทศ, การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฏหมาย
, ข้อกําหนดและนโยบายต่างๆทางด้านการเงินมากกว่ากลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดพัฒนาแล้ว รวมท้ังตลาดและเศรษฐกิจอาจมีความผันผวน
และมีสภาพคล่องท่ีตํ่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทําให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงท่ีสูงกว่ากองทุนอ่ืน
ท่ีลงทุนในกลุ่มประเทศท่ีตลาดพัฒนาแล้ว 
 
ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
ข้อกําหนดและนโยบายต่างๆ รวมถึงสภาพทางสังคมภายในประเทศท่ีกองทุนหลักไปลงทุน ทําให้เกิดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง ซ่ึงสง่ผลในเชิงลบต่อการลงทุน และอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวน 
 
ความเสี่ยงจากกฏเกณฑ์ข้อบังคับและข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Regulatory and Repatriation Risk) เนื่องจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน ซ่ึงอาจแตกต่างจาก
ท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย ซ่ึงโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการ
ทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับ
เหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ี กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออก
นอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุน กลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็น
ต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไร
ในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงท่ี
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซ่ึงทําได้ดังต่อไปน้ี 
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 อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 

 
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพ่ือการลดความเสี่ยง (ป้องกัน
ความเสี่ยง) หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการข้ึนลงผันผวน (Volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) และหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ต
การลงทุน จะทําให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
ได้ 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซ้ือหรือขายตราสารไม่ได้ใน 
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว้เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด 
 


