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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร
KTAM Gold ETF Tracker (GLD)
กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
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คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
GLD

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน
SPDR® Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่
ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร กองทุน SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุงเนนลงทุนใน
ทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของ
กองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งบริษัทจัดการจะเนนทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนสวนใหญของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพยฮองกง และใชสกุลเงินดอลลารฮองกง เปนหลัก โดยสวนที่เหลือ กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในกองทุน SPDR® Gold Trust ในตลาดหลักทรัพยอื่นๆ โดยใชสกุลเงินอื่น อาทิ สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ สกุลเงินเยน เปนตน
ซึ่งบริษัทจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio
management) ตามหลัก เกณฑ ท ี่ สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กํา หนด โดยมีว ั ตถุป ระสงคเพื ่อ ให พ อรตการลงทุ น สามารถสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust ทั้งนี้ หากในอนาคตสํานักงานอนุญาต
ใหลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) ที่เปน
การลงทุนในประเทศได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
โดยจะเปนไปตามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก http://www.spdrs.com.hk
กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management)
โดย บลจ.จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking erroe :
TE) 3.00% ตอป

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- เหมาะสมกับผูลงทุนทีย่ อมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนในทองคํา
โดยผูลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาทองคํา ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนได
ทั้งหมด
- ผูลงทุนที่ตองการลงทุนในทรัพยสินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพยสินประเภทตางๆ
- ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํา

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
•กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
จากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust จึงทําใหมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่
ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
•กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุน
ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
•โดยปกติกองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร จะไมใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินในสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารฮองกง และกองทุนหลักจะใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐในการทําธุรกรรม ดังนั้น ผู
ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินบาทตอสกุลเงินฮองกงดอลลาร และสกุลเงินฮองกงดอลลารตอ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
•กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง โดยจะพยายามดํารงคา
ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง (tracking error) ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป นอกจากนี้
ผูดูแลสภาพคลองทําหนาที่เพื่อใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดรองสะทอนมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนดังกลาวไดอยางใกลเคียงกัน โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของราคาซื้อขายหนวยลงทุน เมื่อเทียบกับมูลคาหนวย
ลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ไมเกินรอยละ 3.00 เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย ผูดูแล
สภาพคลองอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาวได
•สําหรับผูลงทุนรายยอยที่ซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเคลื่อนไหวของราคาหนวยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะขึ้นอยูกับการซื้อขายในตลาดรองและอาจมีการซื้อขายในราคา discount หรือ premium ก็ได
•ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนไมไดรับสิทธิประโยชนทางตรงใดๆ จากหนวยลงทุนของกองทุนหลัก และไมมีสิทธิออกเสียงในฐานะผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนหลักในที่ประชุมผูถือหนวยของกองทุนหลัก กองทุนจะมีฐานะเปนผูถือหนวยในกองทุนหลัก และผูจัดการกองทุนจะออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหนวยของกองทุนหลักในนามของกองทุนเทานั้น

หมายเหตุ กองทุน มี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก คือ ทองคํา โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทัง้ หมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
ตํ่า

High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

<= 10%

สูง
10%-20% 20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

GLD
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คาธรรมเนียม

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน

อัตราตามโครงการ
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(1)
0.25
- คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวม
ไมเกินรอยละ 1.50(2)
คาหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 1.50
- คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือ
ตามอัตราที่ผูรวมคาฯ และ/หรือ
ผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน เรียกเก็บ
ผูขายฯ และ/หรือผูส นับสนุน
จากผูสนใจลงทุนทั่วไป
การขายหนวยลงทุนกําหนด
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
0.25
- คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู
ไมเกินรอยละ 1.50(3)
รวมคาหนวยลงทุน
ไมเกินรอยละ 1.50
- คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/
ตามอัตราที่ผูรวมคาฯ และ/หรือ
หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน เรียก
ผูขายฯ และ/หรือผูส นับสนุน
เก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป
การขายหนวยลงทุนกําหนด
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูคาธรรมเนียม
ยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
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(1)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวย
ลงทุน (ถามี)
(2)
ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง ราคาตอหนวยของการซื้อขาย (creation unit : CU) ที่บริษัทจัดการทําการเสนอขายใหแกผูรวมคา โดยใช
ราคา ณ วันทําการสงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(3)
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง ราคาตอหนวยของการซื้อขาย (creation unit : CU) ที่บริษัทจัดการทําการรับซื้อคืนจากผูรวมคาโดย
ใชราคา ณ วันทําการสงคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด

คาธรรมเนียมกองทุนหลัก

หมายเหตุ
Ongoing Charges Over a Year1 0.40 %
1 The ongoing charges figure is based on expenses for the 12 month period ended 30 September 2019. The figure
may vary from year to year. The ongoing charges figure is an annual figure calculated by adding the applicable
charges and payments deducted from the assets of the Trust and then dividing by the NAV for the year
attributable to the relevant share class.
ขอมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/apac/factsheet-hk-en-2840.pdf
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

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

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -22.34%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 12.35% ตอป
ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE) คือ 2.92% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious
Metals
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

ขอมูลจาก factsheet กองทุนหลัก วันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/apac/factsheet-hk-en-2840.pdf
GLD
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจาย

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

3 สิงหาคม 2554

อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : ผูรวมคาหนวยลงทุนจะตองสั่งซือ้ หนวยลงทุนครั้งละไมตํ่ากวา 1
หนวยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย โดยใชราคา ณ วันทํา
การสงคําสัง่ ซื้อหนวยลงทุน ซึ่งใชตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File : PDF) ตามที่
บริษัทจัดการกําหนด หรือสามารถซื้อหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหเฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น โดยผูรวมคา
หนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได ทุกวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน ใน
ระหวางเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อ
ขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวย
ลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
จากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดย
ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวย
ลงทุน
กรณีผูสนใจลงทุนทั่วไป : สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเปนไป
ตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป
วันทําการขายคืน
กรณีผูรวมคาหนวยลงทุน : สามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนครั้งละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซื้อ
ขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย ไดที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการรับคํา
สั่งซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่
มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวย
ลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
จากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดย
GLD
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ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวย
ลงทุน
กรณีผูสนใจลงทุนทั่วไป : ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนโดยผาน
ผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพย ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู
รวมคาหนวยลงทุนกําหนด
• มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
• จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
• ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการชําระคาขายคืนหนวย
ลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยมิให
นับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตางประเทศที่มลี ักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทจะชําระ
เปนตะกราหลักทรัพย ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการ
กําหนด
• คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
คุณพีรพงศ กิจจาการ ผูจัดการกองทุนหลัก/ฝายลงทุนทางเลือก
7 เมษายน 2559
คุณเขมรัฐ ทรงอยู ผูจัดการกองทุนหลัก/ฝายลงทุนทางเลือก 28 กันยายน 2561
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 11.89%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน

ผูดูแลสภาพคลองของ
กองทุน

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
ที่อยู : 255-257 อาคารฮั่วเซงเฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท : 02-223-2288 โทรสาร : 02-223-1333
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
ที่อยู : ชั้น 8 อาคารลิเบอรตี้สแควร 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2695-5555
หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งใหเปนผูดูแลสภาพคลองแทน (ถามี) โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ผูรวมคาหนวยลงทุน

ชื่อ : บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
ที่อยู : 55-257 อาคารฮั่วเซงเฮง 2 ชั้น 5 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท : 0-2223-2288 โทรสาร : 0-2223-1333
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซิมิโก จํากัด
ที่อยู : ชั้น 8 อาคารลิเบอรตี้สแควร 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท : 02695-5555
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอรชั้น 8-11 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120 โทรศัพท : 0-2658-8888 โทรสาร : 0-2658-8000
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท : 0-2657-7000
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : ชั้น 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท : 0-2275-0888

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งใหเปนผูรวมคาหนวยลงทุนตอไป โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
รองเรียน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งใน
และตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง
แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
2) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุน
ไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา และความผันผวนของราคาทองคํา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก เนื่องจากมูลคาทรัพยสินของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคํ าใน
ตลาดโลก ดังนั้น หากราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปรับตัว
เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดเชนกัน ดังนั้น ผูลงทุนตองสามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนได
4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตรา
สารหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน
เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร
5) ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) ผลตอบแทนของ
กองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ตัวอยางเชน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุน เปนตน
6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงทีบ่ าท
แข็งและขายทํากําไรในชวงทีบ่ าทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนัน้ การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดงั ตอไปนี้
- ไมปองกันความเสี่ยงเลย: ผูลงทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
7) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่
อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Risks in the use of derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความ
เสี่ยงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
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- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการ
ปองกันความเสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงิน
ประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญา
ซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับ
ใหปดสถานะของสัญญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปนตน
9) 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
เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
10) ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัท
จัดการอาจพิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
11) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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อื่น ๆ
ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนหลัก)
ชื่อ
ประเภท
อายุโครงการ

SPDR® Gold Trust
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ไมกําหนด

วัตถุประสงคและนโยบาย
การลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุงลงทุนในทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคําหักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน

ตลาดหลักทรัพยที่จด
ทะเบียนซื้อขาย

วันที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย
สกุลเงินที่ใชในการซื้อขาย

คาธรรมเนียม

Bloomberg
ISIN
ผูสนับสนุนของทรัสต
(Sponsor)
ผูดูแลผลประโยชน
(Trustee)
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน
(Custodian)
ตัวแทนฝายการตลาด
(Marketing Agent)
ผูดูแลสภาพคลอง
(Market Maker)

1. ตลาดหลักทรัพยนิวยอรก New York Stock Exchange (NYSE Arca)
2. ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร Singapore Exchange (SGX)
3. ตลาดหลักทรัพยโตเกียว Tokyo Stock Exchange (TSE)
4. ตลาดหลักทรัพยฮองกง Stock Exchange of Hong Kong (HKEx)
18 พฤศจิกายน 2004 ที่นิวยอรก
11 ตุลาคม 2006 ที่สิงคโปร
30 มิถุนายน 2008 ที่โตเกียว
31 กรกฎาคม 2008 ที่ฮองกง
ดอลลารฮองกง (HKD)
กองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) จะกําหนดคาบริหารจัดการไวที่รอยละ 0.40 ตอป เปน
เวลา 7 ป (วันเริ่มจัดตั้งกองทุน 12 พฤศจิกายน 2547) หรือจนกวาจะยกเลิกสัญญากับ Marketing
Agent หากในเดือนใดคาบริหารจัดการของกองทุนสูงกวารอยละ 0.40 ตอป Sponsor และ Marketing
Agent จะลดคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทําใหคาใชจายของกองทุนเทากับรอยละ 0.40 ตอป
อยางไรก็ตาม คาใชจายของกองทุนมีโอกาสที่จะมากกวารอยละ 0.40 ตอปก็ได ถากองทุนมีคาใชจาย
ใดๆ จนทําใหคาใชจายของกองทุนทั้งหมดเกินกวารอยละ 0.70 ตอป เนื่องจากกองทุนจะสามารถลด
คาใชจายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทั้งหมดไดไมเกินรอยละ 0.30 ตอป
2840 HK EQUITY
US78463V1070
World Gold Trust Services LLC
BNY Mellon Asset Servicing
HSBC Bank USA, N.A.
State Street Global Markets, LLC
Citigroup Global Markets Asia Ltd
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