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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งในประเทศ และตางประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคํา ตลอดจน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความ
เห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือตรา
สารที ่ มี สั ญญาซื้ อขายลว งหน าแฝง (Structured Note) ที ่ เสนอขายทั้ งในประเทศและ/หรือต างประเทศ ตลอดจนลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางโดยเปนไปตามหลักเกณฑ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 กองทุนนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ตองการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุน
รวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน ทรัพยสิน
ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
 มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนแต
ละชนิด
 กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผูลงทุน
สถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มไิ ดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง และ/หรือตราสารทีม่ ีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุน
ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
 กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุน
เอง
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน (spot price) ของ
สินคา/ตัวแปร
 กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใช
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่
เพิ่มขึ้น
 เนื่องจากกองทุนรวมนี้ อาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความ
จํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
 ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัทประกันชีวิต
ซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวย
ลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการ
เดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่บริษัทจัดการ หรือ
www.ktam.co.th
 ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจ
ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสัง่ ดังกลาวได

KTWG-A

3

หมายเหตุ มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

< 5%
5-10%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจดั ตั้งกองทุน

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

สูง
ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมไมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

High Country
Concentration Risk

สูง
< = 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%
สูง

< 20%

20%-50%

50%-80%

ตํ่า
< 20%

20-50%

50-80%

>80%
สูง
> 80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน
บาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน
*** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ * สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
(2)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับ
ผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(3)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทยผสม
เวลท โกรท ฟนด เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฎิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(4)
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000
ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมี
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
KTWG-A
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

*ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) มีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 9 มีนาคม 2563 เปนตนไป

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -22.64%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 8.71% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

16 มกราคม 2560
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน
แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณยืนยง เทพจํานงค
16 มกราคม 2560
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย
16 มกราคม 2560
คุณพีรพงศ กิจจาการ
10 มกราคม 2562
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 114.64%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดใน
ขัดแยงทางผลประโยชน
สัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวม
ปลายทาง คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ รกรรมที่ อาจกอให เกิ ดความขั ดแยง ทางผลประโยชนไดที่
www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ วันที่ 30 ธันวาคม
2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู คาของหลักทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ตางประเทศ เปนตน ซึง่ พิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวา
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่
จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความ
เสี่ยงตํ่ามากที่ จะไมสามารถชํา ระหนี ้ ไ ด
ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ระดับที่นา ลงทุน

ระดับที่ตํ่ากวานา
ลงทุน

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแขงขันความผิดพลาดของ
ผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมได
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไร
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ในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํา
กําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี ่ ย งของผู ซ ื ้อสั ญญาออปชั น ได แ ก ความเสี ่ ย งที่ ผ ู ซ ื้ อไม สามารถใชส ิท ธิ ภ ายในเวลาที่ กํ าหนด ทํ า ให ต  องจาย
คาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
โดยไมมีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของ
สัญญา สวอปมีผลขาดทุน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระ
หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน
แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี
ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน
KTWG-A

12

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึ่ง
การลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสี่ยงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการ
ปองกันความเสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปด
สถานะของสัญญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปนตน
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง มีการจายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสราง
ของตราสารประเภทนี้ ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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