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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน : การลงทุนของกองทุนเพื่อจับจังหวะการลงทุน (market timing) ในการเข้าลงทุน โดยพิจารณาจากระดับ
ราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วดั (Active Management) โดยเน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มีปจั จัยพืน้ ฐานดีและ
มีราคาตามมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม (Bottom Up Approach)
เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทาการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันทาการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5555 บาท และทรัพย์สินของ
กองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทาการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่า
กว่าอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คนื ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 105
ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทไี่ ม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ที่บริษัทจัดการ
กาหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิทจี่ ะดาเนินการ
เลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ใน
ช่วงเวลา 6 เดือน
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• การกาหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5555 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
• ในกรณีที่กองทุน เข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุน ทั้งจานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือ
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้ งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดภายใน 5
วันทาการหลังจากการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ไป
ยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาด
เงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกาหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการ
เลิกกองทุนก่อนกาหนดมิได้เป็นการรับประกันหรือทาให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดิน แดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐ อเมริก า 2) นิ ติ บุ ค คล รวมถึ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น เป็ น ต้ น ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ก ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4)
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการ
ดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษั ทจั ดการขอสงวนสิท ธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่ งซื้อ การจั ดสรร และ/หรือ การโอนหน่ วยลงทุ น ไม่ ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

ต่า
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

สูง
> 25%

50-80%

สูง
> 80%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)
High Issuer
Concentration Risk

ต่า
≤ 10%

10-20%

20-50%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ: * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
(1)
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามเวลาบริหารจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คานวณ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ต่อปี
(2)
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนรวม อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน
(บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี) (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07) ทั้งนี้ บริษัทจะคานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ตั้งแต่วันแรก และจัดเก็บครั้งเดียว โดยจะจัดเก็บภายใน 5 วันทาการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*
1.00
0.25
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*
1.00
0.25
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
*บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (เก็บจริง 0.25) ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บจริงดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียม 1.00%
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ : *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่ายเงินปันผล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เป็นไปตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ไม่กาหนดอายุโครงการ เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน
วันทาการซื้อ ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน :
❖ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อ
เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่ บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันทาการติดต่อกันขึ้นไป
และทรัพย์สินของกองทุนที่ จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือ
เที ย บเท่ า เงิ น สดทั้ ง หมด หรือ เมื่ อ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ต่ ากว่ า 10.5555 บาท และ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทาการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเที ยบเท่าเงิน สด
บางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ากว่าอัตราที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจานวนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)
❖ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6
เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน โดยจะเปิดรับคาสั่งขายคืนลงทุนอีกครั้ง ใน
วั น ท าการแรก นั บ แต่ วั น ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดื อ นนั บ จากวั น จดทะเบี ย นกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนหน่วย
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ลงทุน ได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการ
จนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ : www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
บริหารจัดการด้าน
รวมนี้
นายยืนยง เทพจานงค์
ผู้จัดการกองทุนหลัก ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
ตราสารทุน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดย
ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
ที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
website : www.ktam.co.th

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 13 สิงหาคม
2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่อาจปรับตัวขึ้นลง
โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถควบคุมได้
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ามากที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ต าม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
BBB

ระดับที่น่าลงทุน

ระดั บ ที่ ต่ ากว่ า น่ า
ลงทุน

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสาร
ไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจากัด
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทาให้สินทรัพย์มีความ ผัน
ผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ ย งของผู้ ซื้ อ สั ญ ญาออปชั น ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งที่ ผู้ ซื้ อ ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ภ ายในเวลาที่ ก าหนด ท าให้ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทาให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
โดยไม่มีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทาให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทาให้มูลค่าของ
สัญญา สวอปมีผลขาดทุน
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ข้อมูลอื่นๆ
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 14
สิงหาคม 2557 – 13 สิงหาคม 2562

* ที่มา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 – 13 สิงหาคม 2562
** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังเป็นปัจจัยภายนอกที่กดดันตลาด การปรับตัว
ลดลงของตลาดหุ้นจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน ทั้งนี้ บลจ.กรุงไทยคาดว่าดัชนีฯ เป้าหมายปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1720 จุด เพื่อเป็นการตอบรับโอกาสในการลงทุนดังกล่าว จึงจัดตั้งกองทุน KT-TRIG2 ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุน
แบบจับจังหวะการลงทุน (Market Timing) โดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
(Active Management) เน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มปี ัจจัยพื้นฐานดีและมีราคาตามมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม (Bottom Up
Approach) โดยเป็นกองทุนที่กาหนดเป้าหมายผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วย 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน แต่หากกองทุน KT-TRIG2
ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน 5% ตามกาหนดระยะ 6 เดือน ดังกล่าว กองทุน KT-TRIG2 จะเปิดให้ผู้ถอื หน่วยสามารถเลือกขายคืน
หน่วยลงทุนได้ แต่ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้จึงเป็นกองทุนที่เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามผลตอบแทนและจับ
จังหวะการลงทุน
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