หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity Fund (KSET50LTF)
(ชนิด LTF : KSET50LTF-L)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสีย่ งตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได
บริษัทจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทุนชนิด LTF ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงกับ
ผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุนสามัญ
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะพิจารณาดัชนีผลตอบแทนรวม
SET50 เปนเกณฑมาตรฐาน โดยสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได
เวนแตในกรณีที่เกิดเหตุการณ ดังตอไปนี้ และบริษัทจัดการไดเปดเผยรายงานการลงทุนในตราสารทุนดังกลาวตามวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
1. ภาวะตลาดหลักทรัพยเกิดความผันผวนอยางรุนแรงจึงทําใหราคาตราสารทุนลดลงมาก
2. ภาวะในตลาดการเงินเกิดความผันผวนอยางรุนแรง
ในกรณีดังกลาว บริษทั จัดการอาจไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวได โดยไมถือวาผิดเงื่อนไขของ
โครงการ รวมทั้งลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพยและทรัพยสนิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทัง้ นี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) แตจะไมลงทุนตราสารหนี้ที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure
Note)

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูล
คาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินที่สามารถลงทุนไดมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทิน และควรเปนนักลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให
•

•

•
•

•
•

•
•
•

กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูง
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผูลงทุนควร
ลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึง
ประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ตามความเคลื ่ อนไหวของราคาสั ญ ญาซื ้ อขายล ว งหนา ( future price) อาจไม เท า กั บ ความ
เคลื่อนไหวของราคาปจจุบนั (spot price) ของสินคา/ตัวแปรดังกลาว
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะ
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา
หรือนําไปเปนประกันได กรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ทั้งนี้ เฉพาะ
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสอบถามและขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หนวยลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนแตละชนิด
กองทุ น มี การแบ งชนิด หน ว ยลงทุนเป น 2 ชนิ ด ได แ ก ชนิ ด LTF และ ชนิ ด สะสมมูล คา ทั ้ ง นี ้ ผู  ล งทุ นสามารถศึกษา
รายละเอียดหนวยลงทุนในแตละชนิดเพื่อพิจารณากอนตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ตํ่า

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ่า

กลุมหุนที่เนนลงทุน

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก

อัตราตามโครงการ
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
ไมเกิน 0.25

ยังไมเรียกเก็บ(1)

ครั้งละ 200 บาท
ครั้งละ 200 บาท (2)

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ เวนแตกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น
จะเรียกเก็บ 200 บาทตอ
รายการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1)
ในกรณีที่จะเริ่มเรียกเก็บคาธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจงอัตราคาธรรมเนียมใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ลวงหนาไมนอยกวา 30
วัน โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(2)
บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการครั้งแรกของแตละปปฏิทิน
(3)
สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -40.82%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.47% ตอป
ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE) คือ 0.12% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ SET 50 Index Fund
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

28 มิถุนายน 2550
ไมกําหนด
** บริษัทจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทุนชนิดนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป**

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+3 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
นายชนัต คงพัฒนสิริ
26 กันยายน 2560
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน
นางสาวชัชชนก ศรีปราโมช
2 พฤศจิกายน 2563
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 17.22%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
website : www.ktam.co.th
KSET50LTF-L
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 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลการ
ตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้น - ลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน การเมือง
เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมได
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมีจาํ กัด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ง
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแขงขันความผิดพลาดของ
ผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบ
แทน โดยมีความเสี่ยงแตกตางตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการใหสิทธิแกผูซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขาย
สินทรัพยอางอิง (underlying) ในอนาคต โดยผูซื้อสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมก็ได ภายในเวลาที่ผูขายสัญญา (short
position) กําหนด โดยผูซื้อตองจายคาธรรมเนียม (premium) ในการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย ในสวนของผูขายสัญญาจะ
ไดรับคาธรรมเนียมมากอน เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ไดขายออกไปความเสี่ยงของผูซื้อ
สัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับ
ผลตอบแทนใด ๆ
ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
โดยไมมีเพดานสูงสุด
สัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการเปนภาระผูกพันที่คูสัญญาตองปฏิบัติตาม
สัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไว กลาวคือเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาผูซื้อตองซื้อสินทรัพยอางอิงในราคาที่ไดตกลงกันไวแลว
ไมวาการซื้อนั้นอาจจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนตอผูซื้อก็ตาม โดยในสวนของผูขายก็เชนเดียวกัน ไมวาการขายในราคาที่
ไดตกลงกันไวจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุน ผูขายก็ตองขายในราคาดังกลาว
ความแตกตางของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาฟวเจอรสามารถซื้อขายกันไดในตลาดซื้อขายลวงหนา
(Future Market) โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพยอางอิง และเวลาในการสงมอบที่เปนมาตรฐาน
และมีสํานักหักบัญชี (Clearing House) ทําหนาที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหทั้ง 2 ฝายปฏิบัติ
ตามสัญญา โดยจะมีการกําหนดมูลคาสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญา
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ฟอรเวิรด เปนขอตกลงระหวางคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ซึ่งเปนการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไมมีการกําหนด
มาตรฐานใด ๆ สามารถปรับใหเขากับความตองการเฉพาะรายของคูสัญญาได
ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมเขาไปทําสัญญาฟวเจอรซื้อหุนที่ราคา 100 บาท
ถาครบกําหนดสัญญาราคาหุนในวันนัน้ อยูที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แตในทางตรงกันขามถาราคาหุนในวัน
นั้นอยูที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกําไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหวางกันใน
ชวงเวลาในอนาคต โดยการรับและจายกระแสเงินสดมีการอางอิงกับสินทรัพยอางอิง โดยคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถกําหนด
ลักษณะของสัญญาไดตามความตองการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของ
สัญญาสวอปมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวม
ไดรับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% ) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมไดรับมากกวา
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% = 4% ) กองทุนรวมตองชําระเงินใหธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000]
ซึ่งถากองทุนรวมไมทําสัญญาสวอปดังกลาวกองทุนรวมก็ไมมีภาระตองชําระเงิน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50
The Krung Thai SET50 Long-Term Equity Fund (KSET50LTF)
(ชนิดสะสมมูลคา : KSET50LTF-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสีย่ งตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
การลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาว ชนิดสะสมมูลคา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
ผูลงทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารแหงทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกลาวอางอิงกับ
ผลตอบแทนของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุนสามัญ
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะพิจารณาดัชนีผลตอบแทนรวม
SET50 เปนเกณฑมาตรฐาน โดยสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได
เวนแตในกรณีที่เกิดเหตุการณ ดังตอไปนี้ และบริษัทจัดการไดเปดเผยรายงานการลงทุนในตราสารทุนดังกลาวตามวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
1. ภาวะตลาดหลักทรัพยเกิดความผันผวนอยางรุนแรงจึงทําใหราคาตราสารทุนลดลงมาก
2. ภาวะในตลาดการเงินเกิดความผันผวนอยางรุนแรง
ในกรณีดังกลาว บริษทั จัดการอาจไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวได โดยไมถือวาผิดเงื่อนไขของ
โครงการ รวมทั้งลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพยและทรัพยสนิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทัง้ นี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) แตจะไมลงทุนตราสารหนี้ที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure
Note)

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูล
คาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

• สําหรับหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา ผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอีกตอไป
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให
กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูง
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผูลงทุนควร
ลงทุนเมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึง
ประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุ นตามความเคลื่ อนไหวของราคาสัญ ญาซื้ อขายล วงหน า (future price) อาจไม เทา กับความ
เคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคา/ตัวแปรดังกลาว
• กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หนวยลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนแตละชนิด
• กองทุ น มี การแบง ชนิ ดหนว ยลงทุ นเป น 2 ชนิ ด ได แ ก ชนิ ด LTF และ ชนิ ด สะสมมู ลค า ทั ้ ง นี ้ ผู  ล งทุ นสามารถศึกษา
รายละเอียดหนวยลงทุนในแตละชนิดเพือ่ พิจารณากอนตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ตํ่า

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

หมายเหตุ : คา SD ที่แสดงขางตน เปนคา SD ของหนวยลงทุนชนิด KSET50LTF-L

ตํ่า

กลุมหุนที่เนนลงทุน

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

อัตราตามโครงการ
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(1)
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน(1)
ไมเกิน 3.00
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา(1)
ยังไมเรียกเก็บ
(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดใน
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
(2)
โครงการ (Exit Fee)
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
ไมเกิน 0.50
ยังไมเรียกเก็บ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ
(Exit Fee) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
KSET50LTF-A
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดสวน 100.00%
ยังไมมีผลการดําเนินงานของหนวยลงทุนชนิด KSET50LTF-A
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ N/A
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.47% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
หมายเหตุ : คา SD ที่แสดงขางตน เปนคา SD ของหนวยลงทุนชนิด KSET50LTF-L

ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE) คือ 0.00% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ SET 50 Index Fund
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

28 มิถุนายน 2550
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+3 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
นายชนัต คงพัฒนสิริ
26 กันยายน 2560
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน
นางสาวชัชชนก ศรีปราโมช
2 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 17.22%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนใจลงทุนสามารถติดตอไดที่ บลจ.กรุงไทย เทานัน้
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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
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ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
website : www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลการ
ตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้น - ลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน การเมือง
เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมได
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมีจาํ กัด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่ง
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแขงขันความผิดพลาดของ
ผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบ
แทน โดยมีความเสี่ยงแตกตางตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการใหสิทธิแกผูซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขาย
สินทรัพยอางอิง (underlying) ในอนาคต โดยผูซื้อสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมก็ได ภายในเวลาที่ผูขายสัญญา (short
position) กําหนด โดยผูซื้อตองจายคาธรรมเนียม (premium) ในการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย ในสวนของผูขายสัญญาจะ
ไดรับคาธรรมเนียมมากอน เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ไดขายออกไปความเสี่ยงของผูซื้อ
สัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับ
ผลตอบแทนใด ๆ
ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได
โดยไมมีเพดานสูงสุด
สัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการเปนภาระผูกพันที่คูสัญญาตองปฏิบัติตาม
สัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไว กลาวคือเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาผูซื้อตองซื้อสินทรัพยอางอิงในราคาที่ไดตกลงกันไวแลว
ไมวาการซื้อนั้นอาจจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนตอผูซื้อก็ตาม โดยในสวนของผูขายก็เชนเดียวกัน ไมวาการขายในราคาที่
ไดตกลงกันไวจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุน ผูขายก็ตองขายในราคาดังกลาว
ความแตกตางของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาฟวเจอรสามารถซื้อขายกันไดในตลาดซื้อขายลวงหนา
(Future Market) โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพยอางอิง และเวลาในการสงมอบที่เปนมาตรฐาน
และมีสํานักหักบัญชี (Clearing House) ทําหนาที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหทั้ง 2 ฝายปฏิบัติ
ตามสัญญา โดยจะมีการกําหนดมูลคาสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญา
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ฟอรเวิรด เปนขอตกลงระหวางคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ซึ่งเปนการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไมมีการกําหนด
มาตรฐานใด ๆ สามารถปรับใหเขากับความตองการเฉพาะรายของคูสัญญาได
ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมเขาไปทําสัญญาฟวเจอรซื้อหุนที่ราคา 100 บาท
ถาครบกําหนดสัญญาราคาหุนในวันนัน้ อยูที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แตในทางตรงกันขามถาราคาหุนในวัน
นั้นอยูที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกําไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหวางกันใน
ชวงเวลาในอนาคต โดยการรับและจายกระแสเงินสดมีการอางอิงกับสินทรัพยอางอิง โดยคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถกําหนด
ลักษณะของสัญญาไดตามความตองการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของ
สัญญาสวอปมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวม
ไดรับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% ) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมไดรับมากกวา
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1% = 4% ) กองทุนรวมตองชําระเงินใหธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000]
ซึ่งถากองทุนรวมไมทําสัญญาสวอปดังกลาวกองทุนรวมก็ไมมีภาระตองชําระเงิน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

KSET50LTF-A

11

