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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดกรุงไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible RMF (KT-PIF RMF)
กองทุนรวมผสม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ภายใต บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ไดรับการรับรอง CAC
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
กองทุนนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสนิ ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ
โครงสรางพืน้ ฐาน รวมถึงอยูระหวางการกระจายการถือหนวยลงทุนหรือเปดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปบญ
ั ชี ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพยและตราสารดังกลาว ไดแก
1.หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และหรือ ตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทรัสตหรือกองอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายตางประเทศ (Foreign REIT) และ
หรือทรัสตหรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือในกิจการที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย
2.หนวยลงทุนของกองทุนโครงสรางพื้นฐานทั้งในและตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เนน
ลงทุนในกองทุนโครงสรางพืน้ ฐาน และ/หรือทรัสตหรือการจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุน
ในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
3.หุนของบริษัทที่จดทะเบียนทีอ่ ยูภายใตกลุมอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และหรือ
โครงสรางพืน้ ฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาว หรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับหุน /
กลุมหุน ที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และหรือโครงสรางพืน้ ฐาน ตามหลักเกณฑที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.
เห็นชอบใหลงทุนได
ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REITs) กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตน
ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอืน่ ภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade
investment)
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
ทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ที่เสนอ
ขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางทีไ่ มขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจ ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 กองทุนนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ตองการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินทัง้ ในและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพืน้ ฐาน
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํา่ กวามูลคาที่ลงทุน
และทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
 เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ป
บริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน จึง
อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูล งทุนควร
ศึกษาขอมูลของหมวดอุตสหกรรมดังกลาวประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
• กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มสี ัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคา
ปจจุบัน (spot price) ของสินคาหรือตัวแปรดังกลาว
• กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลีย่ นเงินโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํา่ กวาเงินลงทุนเรืม่ แรกได
อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• เนื่องจากกองทุนรวมนี้ อาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนด
เกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ นและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงิน
เฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มตี อกองทุน เปนตน
• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กาํ หนดไวในหนังสือชี้ชวน
• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
• ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรบั
ภายในกําหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิม่ และเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
• ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามและขอรับคูมือภาษีไดที่บริษัทจัดการหรือผูส นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
• กองทุนเปดนี้อาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใตการจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงดังกลาว เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูม ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการอาจใชดุลย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
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หมายเหตุ กองทุนรวมผสม ทีม่ ี net exposure ในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs / infrastructure fund / property fund โดย
เฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนในตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

ตํ่า

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

สูง

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหนวยลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
KT-PIF RMF
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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
*** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน
บาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 2.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 2.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 2.00
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
(1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใตการ
ไมเกิน 2.00
ยังไมเรียกเก็บ
บริหารของบริษัทจัดการ
(2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการ เรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
200 บาทตอรายการ
เลี้ยงชีพ ของ บลจ.อื่น
- ไมเกิน 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอน
หนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทตอรายการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูคาธรรมเนียม
ยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูลงทุนแตละกลุม
ไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
ปจจุบันบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดกรุงไทย พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร
เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เทานั้น
(3)
หากกองทุ น ลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใตก ารจั ดการเดีย วกั น (กองทุ น ปลายทาง) บริ ษ ั ท จั ด การจะไม เ รี ยกเก็บ
คาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนดเทานั้น โดย
กองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก
เปนตน
KT-PIF RMF
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -30.05%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 10.37% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property fund -Thai + Foreign
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
24 พฤศจิกายน 2559
อายุโครงการ
ไมกาํ หนด
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน :
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน แต
โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก
ฝายลงทุนทางเลือก

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
รวมนี้
24 พฤศจิกายน 2559
28 กันยายน 2561

ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 78.84%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

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
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวม
ปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ 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 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย หรือทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ ความ
ผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว และเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออก
ตราสารไมสามารถควบคุมได
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
กองทุนมีนโยบายมุงลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนโครงสรางพื้นฐาน ทําใหอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน เปนพิเศษ เชน ความเสี่ยงจากความผันแปรของ
คาเชาและอัตราการเชา การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ คาเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผานไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เปนตน
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ทําใหอาจมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจายการลงทุนใน
กลุมอุตสาหกรรมจํานวนมากกวา
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมไดใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว า น า
ลงทุน

KT-PIF RMF

12

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจ
ไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความ
เสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกัน
ความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมคี วามผันผวนมากกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดย
ไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการซื้อ
(short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมี
เพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให
มูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา สวอป
มีผลขาดทุน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการ
ลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุม
กฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการ
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จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลง
กลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุน
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจายผลตอบ
แทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ ไมขัดกับ
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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