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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/
หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอที่เสนอขายทั้งในและ/หรือตางประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยในเบื้องตนกองทุนจะเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ แปร
ผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอที่ออกโดยกระทรวงการคลังเปนหลัก สวนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ และ/
หรือตราสารทางการเงินอื่น ทั้งในและหรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานํา
เงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) ที่แฝงอยูในธุรกรรม structured note ซึ่งเปน puttable / callable bond เทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ นของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนในตางประเทศ
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสรางผลตอบแทนใหสูงกวาดัชนีชี้วัด

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีส่ งู กวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได
 เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการมีโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราเงินเฟอซึ่งผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนแปรผันไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีเงินเฟอจึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดในระดับตํ่าถึงปานกลาง

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
- ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มคี ุณภาพดีสภาพคลองสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า เนื่องจาก
กองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

• ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหว
ของราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคาหรือตัวแปรดังกลาว

• การลงทุนใน Structured Note มีโครงสรางและเงื่อนไขการจายคืนผลตอบแทนและเงินตนแตกตางจากตราสารหนี้ทั่วไป จึงทํา
ใหอาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลองของตราสารสูงกวาตราสารหนี้ทั่วไป

• ในสวนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุล
เงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนใน
ตางประเทศ กลาวคือ กองทุนไมไดลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูหรือเทียบเทาสกุลเงินบาททั้งจํานวน จึงไมสามารถลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไดทั้งหมดและทําใหผูถือหนวยมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
สกุลเงินตางประเทศที่ไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น

• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดบริษทั จัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซือ้ ขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

• กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนทีน่ อยกวาจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอา งอิงโดยตรง

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ
80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

ตํ่า

สูง
GOV/AAA

AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่
ลงทุน
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า
ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

สูง
มากกวา 5 ป

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
ตํ่า
<= 10%

High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

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

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

คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุด
อัตราเรียกเก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
ไมเกิน 1.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1)
ไมเกิน 1.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 1.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมเกิน 1.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย
เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
- กรณีซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลีย่ นเขา (Switching In)
ไมเกิน 3.00
0.15 ของราคาขาย
- กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก (Switching Out)
ไมเกิน 3.00
0.05 ของราคารับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี)
KTILF
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -11.29%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 5.81% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Long Term General Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

พิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

20 มีนาคม 2556
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ : ไมกําหนด
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+3 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
บริหารจัดการดาน
รวมนี้
คุณชินรัตน สังคะคุณ
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารหนี้
4 กรกฎาคม 2559

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 81.18%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได 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 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
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 30 มิถุนายน 2564 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากวิธีการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปซึ่งคํานวณโดยกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานอื่นใด อาจ
ไม ส ามารถสะท อ นป จ จั ย ได อ ย า งครบถ ว น (Risk from the method that used to calculate the
consumer price index by the Ministry of Commerce or other related agencies which might
not reflect all the determinants.)
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือ
ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู โดยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่
แทจริง (Real YTM) และความผันผวนของของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปที่ใชเปนฐานในการคํานวณ Index Ratio และ
มูลคาหนาตั๋วเมื่อปรับดวยเงินเฟอ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) ไดแก ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถือ
อยูนั้นขาดสภาพคลอง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณนอย กองทุนจึงอาจขายตราสาร
ไมไดในชวงเวลาที่ตองการ หรืออาจไมไดราคาตามที่ตองการ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ
ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

ระดับที่นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด
ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความ
เสี่ยงตํ่ามากที่จ ะไมสามารถชําระหนี้ ได
ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ ได
ตามกําหนด
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ระดับการลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว า
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
BBB ตามกําหนด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน
ที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจน
ไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผัน
ผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมี
ความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน
เขาไปลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไม
สามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารที ่ ม ี ล ั ก ษณะของสั ญ ญาซื ้ อ ขายล ว งหน า แฝง (Structured Note) โดยเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือ
ตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงจากข อจํา กัด การนําเงิน ลงทุนกลั บประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริ หารความเสี ่ ยง
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของ
กับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษา
ถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่
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เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือ
นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ
หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ
ประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการ
จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขา
ประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน
รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน
แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวง
ที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
ตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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