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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
ตางประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก และ/หรือ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน
รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลีย่ นสัดสวนการลงทุนไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
การดําเนินกลยุทธ Active Management ผูจัดการกองทุนจะจัดสรรเงินทุนสวนหนึ่งเพื่อสราง Core Portfolio ที่เปนการลงทุนเชิงกลยุทธ
ในระยะกลางถึงยาว (Strategic Asset Allocation) และมีการกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศ และ/หรืออุตสาหกรรมตางๆ ตามมุมมอง
การลงทุนระยะกลางถึงยาว สําหรับเงินทุนอีกสวนหนึ่ง ผูจัดการกองทุนจะดําเนินการสราง Satellite Portfolio ที่เนนการทํา Tactical
Asset Allocation โดยมีการปรับสัดสวนการลงทุนในแตละประเภทสินทรัพยใหสอดคลองกับภาวะตลาด โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหว
ของดัชนีชี้วัดตางๆ หลังจากมีการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนในแตละประเภทสินทรัพย ผูจัดการกองทุนจะจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนไปยังดัชนี
รายประเทศ และ/หรือดัชนีรายอุตสาหกรรมตางๆ เปนหลัก โดยมีการปรับนํ้าหนักการลงทุนเพื่อให Exposure ที่กองทุนมีตอประเทศตางๆ
สูงกวา หรือ ตํ่ากวา Benchmark ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน (Country Rotation) และเปนไปตามกระบวนการวิเคราะหแบบ
Top-Down Approach เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนสูงสุด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือ
เปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน
(Fund of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และ/หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานตางประเทศ ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงตํ่ากวาที่
ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศได
 ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนเปดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่
มี ตัวแปรเปนอัตราแลกเปลีย่ นเงินโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริม่ แรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมปองกันความเสีย่ ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ ที่มีการใช
เงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาแตมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผูล งทุนที่ตองการผลตอบแทน
สูงและรับความเสี่ยงไดสูง ทั้งนี้ ผูล งทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน
(spot price) ของสินคา/ตัวแปร
• เนื่องจากกองทุนเปดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมลู คาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนแตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 5 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูล งทุน
สถาบัน และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่
บริษทั จัดการกําหนด
• กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดไมจาํ กัดอัตราสวน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัด
ใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้ง
กองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทบี่ ริษัทจัดการ หรือ
www.ktam.co.th
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดวย
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทัง้ หมด

การปองกันความเสี่ยง fx

บางสวน

ดุลยพินิจ

สูง
ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณ 50% - 100% ของเงินลงทุนในตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนลงทุน

หมายเหตุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
2.14
0.535
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
2.14
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
2.14
0.535
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
2.14
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
ไมเกิน 0.535
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว, สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การซื้อหรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
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(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000
ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมี
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทย สตราที
จิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัท
จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(4) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -26.24%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จดั ตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.01% ตอป
*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Foreign Investment Allocation
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวย
ลงทุน

20 มีนาคม 2562
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวนั ทําการซื้อขายเพิ่มเติม ในกรณีที่กองทุน
ไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนปลายทาง หรือกรณีอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการลงทุน หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษทั จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดย
ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซือ้ ขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มใิ ชวนั ทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม
วันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม แตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+5 วันทําการ
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

หลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน
ตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
บริหารจัดการดาน
รวมนี้
นายสมชัย อมรธรรม
ผูจัดการกองทุนหลัก
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
นายธนพัฒน สุริโยดร
ผูจัดการกองทุนหลัก
24 สิงหาคม 2563
ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 778.56%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการในสัดสวนโดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการ
ลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถอื หนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดย
ผูถือหนวยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : 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 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทํา
ใหผูอื่นสําคัญผิด
KT-SAGA-A
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหนี้มากขึ้น
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่า
มากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ได ต าม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมไดในระยะเวลา
หรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุน
รวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทน
มากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความ
เสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่ งหรือไม
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การ
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ ดตรงตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน
การเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ
ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรบั ผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ใน
กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสีย่ ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวา
หลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพย
พื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับ
ผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีทเี่ ปนการขายสิทธิในการซื้อ (short call
option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของ
สัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรด มีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมีผล
ขาดทุน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุนใน
ตราสารอนุพันธทําใหมีความเสีย่ งที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกันความเสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบ
กอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไมสามารถ
วางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาทีก่ ําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปนตน
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก
ตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคง
ของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สง ผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว
เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
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