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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดย
ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 เนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

 สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราว
หรือถาวรได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
 อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของกองทุน เกิดจากการจัดทําแบบจําลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน
ดังกล่าว และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนติดลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเป็นตัวชี้วัดได้
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง และหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยง
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของ
สินค้า/ตัวแปร
 เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน
จึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน
ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิด
 กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
และชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดเพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่จํากัดอัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

≤ 10%

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%
สูง

≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%
สูง

≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็นต้น
*** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย(1) (2)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1) (3) (5)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1) (3) (5)
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14

เก็บจริง
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

2.14

ยังไม่เรียกเก็บ

บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สับเปลี่ยนออกด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อน
หน้าวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ

200 บาทต่อรายการ
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รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการสัง่ ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ น(1) (4)

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
0.535
ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ :
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
**สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจ
ี่ ะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์
เว้นแต่ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว
(4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
(5) บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกลุ่มกองทุน มั่ง-มี-ศรี-สุข
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

หมายเหตุ
เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สิน
ทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มี
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทําแบบจําลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี โดย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทําให้การเคลื่อนไหวของราคา
สินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้
เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกําหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทําแบบจําลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น
ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็น
การลงทุนในระยะกลาง-ยาว

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.82%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 7.87% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

จ่ายเงินปันผล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

29 มีนาคม 2561
ไม่กําหนด
วันทําการซื้อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการจนถึงเวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายเพิ่มเติม ในกรณีที่
กองทุนได้รับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง
หรือกรณีอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก : ไม่กําหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กําหนด
วันทําการขายคืน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ - 12.00 น.
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน
: ไม่กาํ หนด
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินค่าขายคืน T+5
คือ 5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
นายสมชัย อมรธรรม
นายพีรพงศ์ กิจจาการ
นายธนพัฒน์ สุริโยดร
นายเขมรัฐ ทรงอยู่

ตําแหน่ง/
วันที่เริ่มบริหาร
บริหารจัดการด้าน
กองทุนรวมนี้
ผู้จัดการกองทุนหลัก
29 มีนาคม 2561
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้จัดการกองทุนหลัก,
29 มีนาคม 2561
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ผู้จัดการกองทุนหลัก
24 สิงหาคม 2563
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์
ผู้จัดการกองทุนหลัก,
28 กันยายน 2561
ฝ่ายลงทุนทางเลือก

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

208.25%
(ปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
ติดต่อสอบถาม
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
ร้องเรียน
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ไม่
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํากัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มรี ะบบงานที่ปอ้ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดู
รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.ktam.co.th
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และ
ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
KTMEE-SSF
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงทีร่ าคาของตราสารหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไหร่ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดั บ ที ่ น่ า
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า
ก ว ่ า น่ า
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความ
เสี่ยงตํ่ามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตามกําหนด

ตํ่ากว่า
BBB

ตํ่ากว่า
BBB(tha)

ตํ่ากว่า Baa

ตํ่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสาร
ไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
 อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่า งจากที ่บ ัง คับ ใช้ ใ นประเทศไทย ซึ ่ ง โดยหลั ก การปฏิ บ ั ติ ง าน บริ ษ ั ท จั ด การฯ จะมี ก ารศึ ก ษาถึ ง กฎหมาย ระเบียบ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์
ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่
คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับ
เข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ
(short call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มี
เพดานสูงสุด
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- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้
มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญา สวอป
มีผลขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุน
ในตราสารอนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทําการป้องกันความ
เสี่ยงไว้
- ในการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมโดย
จะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หาก
กองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิดการ
ขาดทุนได้ เป็นต้น
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญาได้
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการ
ลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
KTMEE-SSF
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