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กองทุนเปดเคแทม โกลบอล เนกซ เทรนด ทรกิเกอร ฟนด 

KTAM Global Next Trend Trigger Fund (KTGNEXT) 

 กองทุนรวมผสม 

กองทุนทีม่ีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 7 เดือน ได  

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/

หรือกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย และ/หรือทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (กองทุน

ปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุน

ในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนท้ังใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทรัพยสินทางเลือก และ/หรือ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด นอกจากน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุน และ/หรือ สัดสวนการ

ลงทุนในธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศใด ๆ ไดตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนท่ีเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความ

ออนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ ท้ังน้ี กองทุนมีกลยุทธการลงทุนโดยจับ

ทิศทางกระแสการเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญของโลกหรือการเปลีย่นแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวท่ีสงผลตอเทรนดการ

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะทําการวิเคราะหแนวโนมและสถานการณการลงทุนท่ัวโลกเพ่ือกําหนดกรอบการลงทุนและคัดเลือกการลงทุนท่ี

เหมาะสม ซึ่งสามารถลงทุนท้ังในธุรกิจ และ/หรือ กลุมธุรกิจ และ/หรือ รายอุตสาหกรรม และ/หรือ กลุมอุตสาหกรรม และ/หรือ ราย

ประเทศ และ/หรือ กลุมประเทศ ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากกระแสการเปลีย่นแปลงดังกลาวท้ังในปจจุบันและในอนาคต  อยางไรก็

ตาม กองทุนจะลงทุนในตางประเทศซึ่งจะสงผลใหมี net exposure ท่ีเก่ียวของกับความเสีย่งตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวากองทุนจะมกีารลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

1. กองทุน iShares Semiconductor ETF 

- นโยบายการลงทุน : มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เพ่ือใหผลตอบแทนใกลเคียงกับดัชนีรายอุตสาหกรรม semiconductor 

ซึ่งรวมถึงกิจการท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ ผลติ และกระจายสินคาในอุตสาหกรรม semiconductor 

- คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-

phlx-semiconductor-etf 

 

2. กองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF 

- นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ไมนอยวา 90% NAV เพ่ือใหผลตอบแทนสอดคลองกับ WilderHill 

Clean Energy Index โดยมุงเนนกิจการท่ีเก่ียวของกับพลังงานสะอาด การพัฒนาพลังงานสะอาด หรอืการอนุรักษพลังงาน 

- คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก https://www.invesco.com/us/financial-

products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&ticker=PBW 

 

3. กองทุน iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 

- นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือใหผลตอบแทนสอดคลองกับ STOXX Global Breakthrough 

Healthcare Index โดยมุงเนนกิจการท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาของการรักษา หรือเทคโนโลยีทางการแพทย ท้ังในตลาด

พัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม 

- คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก 

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/284216/ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-usd-acc-

fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true 
 

 

 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-phlx-semiconductor-etf
https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-phlx-semiconductor-etf
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4. กองทุน iShares ESG Aware MSCI USA ETF 

- นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือใหผลตอบแทนสอดคลองกับ MSCI USA Extended ESG 

Focus Index โดยมุงเนนกิจการในสหรัฐฯ ขนาดกลางและขนาดใหญภายใตดัชนี MSCI USA ท่ีมเีกณฑการคัดกรอง ESG 

- คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก 

https://www.ishares.com/us/products/286007/ishares-esg-aware-msci-usa-etf 

 

ท้ังนี้ กองทุนดังกลาวขางตน อาจเปลี่ยนแปลงได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือ

เปนกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน 

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

ซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุน

ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน :  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (active management) 

 

เง่ือนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทําการ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี 

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมลูคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222  บาท และทรัพยสินของ

กองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

 (2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่า

กวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด   

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมด

ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 107 ของ

มูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมเกิดเหตกุารณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจดัการ

กําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ

เลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

https://www.ishares.com/us/products/286007/ishares-esg-aware-msci-usa-etf
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 ผูลงทุนที่เขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืน

ไดในชวงเวลา 7 เดือน 

 ผูลงทนุที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่

ลงทุนและทาํใหขาดทุนได 

 ผูลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทนุระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

 ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 7 เดือน 

 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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คําเตือนที่สําคัญ 

• การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาทตอหนวย เปนเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายน้ัน ไมใชการรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ออกจากกกองทุนน้ีในชวงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

• ในกรณีที่กองทุน เขาเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม

วิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุดังกลาว  

• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก

กองทุนกอนกําหนดมิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตราน้ัน 

• กองทุนเปดเคแทม โกลบอล เนกซ เทรนด ทริกเกอร ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมี

ตัวแปรเปนอัตราแลกเปลีย่นเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสม

กับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกท้ัง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกัน

ความเสีย่ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• 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  

• เน่ืองจากกองทุนเปดเคแทม โกลบอล เนกซ เทรนด ทริกเกอร ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน กองทุนจึงมีความ

เสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหมรีะบบงานท่ีปองกันธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของท้ังกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมลู

เพ่ิมเตมิไดท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th 

• กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดวย  

 

 
 
 
 

 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

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

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

         ต่ํา                           สูง 

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

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  
 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 

High Issuer  

Concentration Risk 

 

           ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  
 

High Sector   

Concentration Risk 

 

            ต่ํา                           สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนกระจุกตัวใน Semiconductor , Energy , Healthcare (ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการ

พอรตการลงทุน) 

High Country 

Concentration Risk 

 

            ต่ํา                สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: กองทุนน้ีอาจมีการกระจุกตัวในสหรัฐอเมริกา (ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน)   
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การปองกันความเสี่ยง fx      ต่ํา                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

 

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

ทรัพยสินสุทธ ิ

1. กองทุน iShares Semiconductor ETF 

 

 

 

 

ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-

semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf 

 

2. กองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF 

   
 

ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.invesco.com/us-

rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us 

 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
https://www.invesco.com/us-rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us
https://www.invesco.com/us-rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us
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3. กองทุน iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 

 
 

 

 

 

ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-

sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf 

 

4. กองทุน iShares ESG Aware MSCI USA ETF 

 
 

 

ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-

esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
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หมายเหต:ุ * เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
(1) ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 

2.14 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน (ปจจุบันเรียกเก็บรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอ

ขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน) โดยทางบัญชีจะรับรูท้ังจํานวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่จด

ทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรอยละตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสิน

ท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการคํานวณ

ในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ 
(2)  หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ

จัดการซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง

จํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนด และ 

(2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกําหนด เปนตน 

 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1) (2) 2.00 1.07 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) 2.00 1.07 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนดเทาน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพ่ิมเติมอีก เปนตน 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม 
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ตัวช้ีวัด ของกองทุนรวมน้ี ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง  

1. Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD : 20%  

หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 

2. FTSE All World Index – TR Net of Tax สัดสวน 80%  

หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 

  
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่คาดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธ ิ

1. กองทุน iShares Semiconductor ETF 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-

semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous  

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนัไดที่ www.aimc.or.th 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/soxx-ishares-semiconductor-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
http://www.aimc.or.th/
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2. กองทุน Invesco WilderHill Clean Energy ETF 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.invesco.com/us-

rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us 

 
3. กองทุน iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 

 
 

 

 

https://www.invesco.com/us-rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us
https://www.invesco.com/us-rest/contentdetail?contentId=12d2fd05f0e21410VgnVCM100000c2f1bf0aRCRD&dnsName=us
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ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-

sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf 

 
4. กองทุน iShares ESG Aware MSCI USA ETF 

 
ท่ีมา : จาก Factsheet กองทุนหลัก as of 30/06/21 https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-

esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf 
 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/fact-sheet/heal-ishares-healthcare-innovation-ucits-etf-fund-fact-sheet-en-gb.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/esgu-ishares-esg-aware-msci-usa-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล  

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน เปนไปตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ เวนแตเขาเง่ือนไขเลิกกองทุน 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 

  

 

วันทําการซื้อ ระหวางวันท่ี 16 – 20 สิงหาคม 2564   

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อครั้งแรก :   10,000 บาท 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด 

 

วันทําการขายคืน  :  
  รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขาเง่ือนไข

การเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และ

ทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด

ท้ังหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222  บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด

หรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือ

ท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่ากวาอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับ

ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน 

ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 107 ของมูลคาท่ีตราไว (10 

บาท) 

 

 รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ในกรณีที่ไมเกิดเหตุการณที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือน

นับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลา 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปนตนไป โดยผูถือหนวย

ลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. อยางไรก็ตาม หาก ณ วัน

ใดก็ตามท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 

มูลคาข้ันตํา่ของการขายคืน       : ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือข้ันตํา่        : ไมกําหนด 

ขอมูลอื่น ๆ 
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ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม

ว ันหย ุดท ําการของผ ู ประกอบธ ุรก ิจการจ ัดการกองทุน

ตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุน

รวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผล

กระทบตอการชําระราคา แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 

วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุด

ทําการในตางประเทศ 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินไดท่ี : www.ktam.co.th 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

 

 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/บริหารจัดการดาน วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนรวมนี ้

นาย พีรพงศ กิจจาการ ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุนทางเลอืก ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

นายเขมรัฐ ทรงอยู ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุนทางเลอืก 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 10 สิงหาคม 2564 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 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไมไดใน

ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  
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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 กองทุนจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการ

ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็น

ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน  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) 

มากกวาหลักทรัพยพ้ืนฐาน ดังน้ัน หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมคีวามผันผวนมากกวาการลงทุนใน

หลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Security) 

นอกจากน้ัน ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังน้ี 

- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมได

รับผลตอบแทนใดๆ 

- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งในกรณีท่ีเปนการขายสิทธิในการซื้อ (short 

call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงท่ีไมมีขอจํากัด เน่ืองจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสดุ 

- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคา

ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมผีลขาดทุน 

 



17 
 

- 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 

 
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงดัชนี MSCI All Country World Index Net Total Return USD ยอนหลัง  

ตั้งแตตนป 2564 จนถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

 

* ท่ีมา: Bloomberg 

** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ภาพตลาดหุนโลกในชวงครึ่งปแรกของป 2564 ยังปรับตัวขึ้นไดตอเนือ่งจากป 2563 จากการที่นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในการ

ฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก หลังการฉีดวัคซีนมีพัฒนาการมากขึ้น พรอมกับมาตรการทั้งการเงินการการคลังที่ชวยหนุน

สภาพคลอง และ sentiment ของตลาดได นําโดยตลาดหุนสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวข้ึนตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธท่ีออกมาดี 

ทั้งตัวเลขการจางงานนอกภาคการเกษตร ตัวเลขดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing PMI) ซึ่งเปนสัญญาณวา

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวไดดีหลังจากผลกระทบของ COVID-19 รวมถึงตอบรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระลอกใหมของประธานาธิบดี

โจ ไบเดน เพ่ือกระตุนการฟนตัวของการใชจายและลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน โดยหุนกลุมท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนยังคงเปนหุนกลุม cyclical 

เชนเดียวกันกับหุนกลุมเทคโนโลยี ท่ีนักลงทุนยังคงใหความสนใจอยู อยางไรก็ดี ความผันผวนในตลาดยังคงมีอยูจากแรงขายหุนท่ีมูลคา

หุนอยูในระดับสูง ตามขาวที่มีความออนไหวตอตลาด เชน การถอนมาตรการทางการเงิน (QE tapering) หรือการปรับขึ้นของอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรและคาดการณเงินเฟอ 

แนวโนมผลตอบแทนจากตลาดหุนยังอยูในระดับท่ีดี จากกลุมเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแลวท่ีฟนตัวอยางตอเน่ือง รวมถึงการ

ท่ีนักลงทุนหันมาใหความสนใจ และมีเม็ดเงินไหลเขากลุมอุตสาหกรรม หรือการลงทุนแบบธีม ท่ีมีแนวโนมเติบโตในระยะยาวไดมากข้ึน 

เช น อ ุตสาหกรรม semiconductor หรือธ ีมการลงทุนในกิจการที ่ม ีการคัดกรองดวยเกณฑ Environmental, Social, and 

Governance ซึ่งเติบโตไดดีเชนกัน 

 


