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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :
ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์
KTAM Dynamic High Income Fund (KT-DHINCOME)
(ชนิดสะสมมูลค่า : KT-DHINCOME-A)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
KT-DHINCOME -A

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
 กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Dynamic High Income
Fund ในหน่วยลงทุน Class D (USD) ซึ่งเสนอขายสําหรับตัวแทนจําหน่าย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV
 BGF Dynamic High Income Fund (กองทุนหลัก) : กองทุนจะมีการบริหารแบบยืดหยุ่น ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตาม
นโยบายของกองทุน ที่สามารถลงทุนได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง ในสินทรัพย์ที่
หลากหลายประเภทอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ที่ออกโดย บริษัทเอกชน และ
ภาครัฐบาล ซึ่งอาจมีการกําหนดผลตอบแทนแบบคงที่ และลอยตัว และอาจเป็นการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade ตํ่ากว่า investment grade หรือไม่ได้รับการจัดอันดับ รวมถึง covered call
options และ หุ้นบุริมสิทธิ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.blackrock.com/sg/en/products/292581/blackrockdynamic-high-income-fund
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน BGF Dynamic High Income Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่า
หน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ี่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า
เนื่องจากองทุนรวมนี้ไม่ถกู จํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

 กองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้

 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสาร ABS (Asset-backed Securities) และ MBS (Mortgage-backed Securities) ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับ non-investment grade ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึน้ จากการไม่ได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ดังนั้น
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

 กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient

portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

 กองทุนหลักลงทุนในตราสาร contingent convertible bonds มีเงื่อนไขทีซ่ ับซ้อนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตราสารหนี้

ทั่วไป เช่น ตราสารอาจถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือการขาดทุนของเงินทุนที่เกิดจากการปรับลดมูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้
ชนิดนี้ (Principal Write-Down)

 กองทุ น หลั ก สามารถลงทุ น ใน distressed securities และ/หรื อ asset-backed commercial paper (backed by trade
receivables) ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยลงทุนได้ โดยบลจ. จะ monitor การลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว และหากกองทุนหลักมีการลงทุนใน distressed securities และ/หรือ asset-backed commercial paper (backed
by trade receivables) มากกว่าร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนหลัก บลจ. ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือหากไม่
สามารถคัดเลือกกองทุนหลักใหม่ได้ บลจ. จะดําเนินการเลิกกองทุน

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

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%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือ

20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก

หมายเหตุ ข้อมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

1.50
1.00
ยังไม่เรียกเก็บ

(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (3) ดังนี้
- ยอดลงทุนตํ่ากว่า 50 ล้านบาท/รายการ
- ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1) (2)
โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (3) ดังนี้
- ยอดลงทุนตํ่ากว่า 50 ล้านบาท/รายการ
- ยอดลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1) (2)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (1) (3)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 3.21
1.50
ไม่เกิน 3.21
1.00
ไม่เกิน 3.21
ยังไม่เรียกเก็บ
ไม่เกิน 0.535
ยังไม่เรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว, สามารถดูคา่ ธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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(2)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค
ไฮ อินคัม ฟันด์
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
Administration Fee : ไม่เกิน 0.25% ต่อปี
Depositary Fees : - Safekeeping fees : 0.0024% ถึง 0.45% ต่อปี
- Transaction fees : US$ 5.5 ถึง US$ 124 ต่อ transaction
Securities Lending Fee :
The securities lending Agent คือ BlackRock Advisors (UK) Limited รับค่าตอบแทน ไม่เกิน 37.5% ของรายได้สุทธิ จาก
ธุรกรรม securities lending

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : 5.00%
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่มี (อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 2% โดยจ่ายเข้า
กองทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีพฤติกรรมซื้อขายหน่วยลงทุนถี่เกินไป (excessive trading)
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.37%
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 9.28% ต่อปี
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Foreign Investment Allocation
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*เป็นข้อมูลจาก factsheet กองทุนหลัก ณ เดือนธันวาคม 2564
ที ่ ม า : https://www.blackrock.com/sg/en/literature/fact-sheet/bgf-dynamic-high-income-fund-class-d2-usdfactsheet-lu1564329206-sg-en-retail.pdf
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
31 กรกฎาคม 2561

อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กําหนด
วันทําการซื้อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณี
ที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณี
ที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
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- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แต่
โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการ
ในต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ตําแหน่ง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
บริหารจัดการด้าน
รวมนี้
นายพีรพงศ์ กิจจาการ
ผู้จัดการกองทุนหลัก/ฝ่ายลงทุนทางเลือก
31 กรกฎาคม 2561
นายเขมรัฐ ทรงอยู่
ผู้จัดการกองทุนหลัก/ฝ่ายลงทุนทางเลือก
28 กันยายน 2561
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีเท่ากับ 22.36%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
หรือรับซื้อคืน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
ร้องเรียน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล

 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
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ข้อมูลกองทุนรวมหลัก
ชื่อ
อายุกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
Fund Launch Date
ประเภทกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน
นโยบายการลงทุน

BGF Dynamic High-Income Fund
ไม่กําหนด
ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
6 กุมภาพันธ์ 2018
กองทุนผสม
กองทุนจะมีการบริหารแบบยืดหยุ่น ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามนโยบายของกองทุน ที่สามารถ
ลงทุนได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง
กองทุนจะมีการบริหารแบบยืดหยุ่น ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามนโยบายของกองทุน ที่สามารถ
ลงทุ น ได้ โดยมุ ่ ง เน้ น ไปที ่ ส ิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ ส ามารถสร้ า งกระแสรายได้ ใ นระดั บ สู ง ในสิ น ทรั พ ย์ ที่
หลากหลายประเภทอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ที่ออก
โดย บริษัทเอกชน และ ภาครัฐบาล ซึ่งอาจมีการกําหนดผลตอบแทนแบบคงที่ และลอยตัว และ
อาจเป็นการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade ตํ่า
กว่า investment grade หรือไม่ได้รับการจัดอันดับ รวมถึง covered call options และ หุ้น
บุริมสิทธิ
กองทุนนี้จะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย และอาจลงทุนทั่วโลกในตราสารที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง
รวมถึง ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือ
ได้ หน่วยลงทุน เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินโดยมีการ บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
แบบยืดหยุ่น
กองทุ น อาจลงทุ น ได้ ถ ึ ง ร้ อ ยละ 50 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมของกองทุ น ใน ABS (Asset-backed
Securities) และ MBS (Mortgage-backed Securities) ไม่ ว ่ า จะได้ ร ั บ การจั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือในระดับ investment grade หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึง asset-backed commercial
paper, collateralised debt obligations, collateralized mortgage obligations,
commercial mortgage- backed securities, credit- linked notes, real estate mortgage
investment conduits, residential mortgage- backed securities แ ล ะ synthetic
collateralised debt obligations. สินทรัพย์อ้างอิงของ ABS และ MBS อาจรวมถึงเงินให้กู้ยืม
สัญญาเช่า หรือลูกหนี้ (เช่นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ และเงินกู้เพื่อการศึกษาในกรณีของ ABS
และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยที่มาจากสถาบันการเงินที่มีการควบคุมและได้รับ
อนุญาต ในกรณีของ MBS)
ABS และ MBS ที่กองทุนรวมลงทุนสามารถใช้ Leverage เพื่อเพิ่มผลตอบแทนแก่นักลงทุน บาง
ABS อาจมีโครงสร้างโดยใช้อนุพัน ธ์ เช่น credit default swap หรือตะกร้า อนุพัน ธ์ดัง กล่า ว
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารต่างๆ โดยไม่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์
โดยตรง
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การลงทุนใน Distressed Securities จะมีมูลค่าได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ
กองทุน contingent convertible bonds มีมูลค่าได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุน
และการถือครอง structured notes ที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจมี
อนุพันธ์แฝง) ได้ไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์รวม ในกรณีที่เป็น structured notes ที่มีอนุพันธ์แฝง
สินทรัพย์อ้างอิงของ structured notes ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ UCITS
กองทุนอาจใช้อนุพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
พอร์ตลงทุน
กองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ABS, MBS และ Non-investment grade
และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
การใช้มาตรการการบริหารความเสี่ยง : Relative VaR โดยใช้ดัชนี MSCI World Index 70% /
30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged เป็นดัชนีอ้างอิง
การจ่ายเงินปันผล
วันทําการซื้อขาย
Class & currency
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Management Company
Investment Adviser
Custodian
Website

ระดับการ leverage ของกองทุน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่จ่ายเงินปันผล
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class D / USD
LU1564329206
BGDHD2U
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BlackRock Financial Management, Inc.
The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
https://www.blackrock.com/sg/en/products/292581/blackrock-dynamic-highincome-fund
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนาน การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารทุนที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดย
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละ
ประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาของตราสารทุนที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk and Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบ
ปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยง
ด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk) คือ ความเสี่ยง
จากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos) ที่อาจทําให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน และ/
หรือการขาดทุนของเงินทุนที่เกิดจากการปรับลดมูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ชนิดนี้ (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ เช่น ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเป็น
ตราสารทุนของสถาบันการเงินผู้ออกตราสารนั้น หรือสามารถปรับลดมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ได้ ถ้าอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผู้ออกตราสารลดลงตํ่ากว่าระดับที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไม่ระบุวันครบกําหนดไถ่ถอน และการจ่ายดอกเบี้ยสามารถยกเลิกได้ตาม
ดุลยพินิจของธนาคารผู้ออกตราสาร หรือเป็นไปตามข้อกําหนดเพื่อช่วยผู้ออกตราสารลดผลการขาดทุน นอกจากนี้การเป็น
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือล้มละลาย
ผู้ถือ CoCos มีสิทธิเรียกร้องตํ่ากว่าตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ และหากมีการแปลงสภาพเป็นตราสารทุนสิทธิเรียกร้องจะ
ตํ่ากว่าผู้ถือตราสารหนี้ทุกประเภท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารที่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน (Mortgage Related and Other Asset Backed Securities
Risks) ตราสารที่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันมีความเสี่ยงเหมือนกับตราสารหนี้อื่นๆ และอาจเผชิญความเสี่ยงในการจ่ายคืนเงิน
ต้นก่อนกําหนด และมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สูงกว่า และมูลค่าของตราสารที่มี
หลักทรัพย์คํ้าประกันอาจอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินต้นก่อนกําหนดอาจทําให้กองทุนได้
ผลตอบแทนลดลงจากการนําเงินต้นไปลงทุนต่อ (Reinvestment) เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มูลค่าของตราสารที่มี
หลักทรัพย์คํ้าประกันจะลดลง แต่หากอัตราดอกเบี้ยลดลง มูลค่าของตราสารที่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันที่สามารถจ่ายคืนเงิน
ต้นก่อนกําหนดจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตราสารหนี้ชนิดอื่นๆ อัตราการจ่ายคืนเงินต้นก่อนกําหนดของสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
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หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Mortgage) จะส่งผลต่อราคาและความผันผวนของตราสารที่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน และ
อาจไปเพิ่มหรือลดอายุไถ่ถอนของตราสาร
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities Risks) กองทุน BGF Dynamic High Income Fund
(กองทุนหลัก)อาจลงทุนในหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) ที่ออกโดยบริษัทซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน
(Financial Difficulty) อันมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อเสนอในการแลกเปลี่ยน หรือ การ
ปรับโครงสร้างบริษัทใดจะประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ์
ความเสี่ยงของการให้ยืมหลักทรัพย์ (Risk of Securities Lending) คือ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนมีส่วนร่วมในการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากคู่สัญญาของสัญญาการให้กู้ยืมหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนสามารถ
นําไปให้กู้ยืมได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การผิดสัญญาของคู่สัญญาและการลดลงของมูลค่าหลักประกัน (Collateral) ที่ตํ่ากว่า
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อาจทําให้มูลค่าของกองทุนลดลงได้
ความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกโดยธนาคาร (Risk of Bank Corporate Bond) คือ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกโดยธนาคารในกลุ่ม EU อาจทําให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเอาเงินจาก
เจ้าหนี้ของแบงค์มาช่วยชําระ (Government Bail-in Action) ในกรณีที่แบงค์ไม่สามารถชําระภาระผูกพันทางการเงินได้
(Financial Obligations) ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้มูลค่าของตราสารหนี้ของธนาคารลดลง
ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่
อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์ของกองมี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ
ดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนและความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Country Risk and Emerging Market Risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความเสี่ยง (Emerging Market Risk) สูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว ความไม่สงบทางการเมือง
และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนและเงินของนักลงทุน
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักไป
ลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย ทําให้ไม่สามารถขายหลักทรัพย์นั้นได้ในราคาและในเวลาที่ต้องการซี่งอาจส่งผลลบ
ต่อมูลค่าของกองทุน BGF Dynamic High Income Fund (กองทุนหลัก) นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ
ไถ่ถอนกองทุนหลักได้ในบางกรณี
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
เปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟันด์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือ
ห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
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) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
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