ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด
KTAM Global Optimal Income Fund (KT-GOI)
(ชนิดสะสมมูลคา : KT-GOI-A)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
• กองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด มีนโยบายการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง
ตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class F โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มี
ตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณใน
แตละขณะ
• กองทุ น AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income (กองทุ น หลั ก ) อยู  ภ ายใต ก ฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข อ งของประเทศ
ลั ก เซมเบิ ร  ก และจั ด เป น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ ่ ง อยู  ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ข อง UCITS
( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซ ึ ่ ง บ ร ิ ห า ร แ ล ะ จ ั ด ก า ร โ ด ย AXA Funds
Management S. A. ( Luxembourg) ( Management Company) แ ล ะ AXA Investment Management Paris S. A.
(Investment Manager) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงคของกองทุน คือ เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคง และการเจริญเติบโตของ
เงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ที่ออก และจดทะเบียนในกลุมประเทศ OECD (องคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา / Organization for Economic Co-operation and Development)

คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก https://www.axa-im-international.com
กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลือ่ นไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน AXA WORLD FUNDS- Global Optimal Income มุงหวังใหผลประกอบการสูง
กวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนใน
หลักทรัพยตางๆ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน
จากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KT-GOI-A
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภาย นอกแยกออกจากกันตามชนิด
ของหนวยลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
 มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนแตละชนิด
 กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
 กองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลว งหนา
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
เงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
ได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําให
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
 กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) และเพื ่อป องกั น ความเสี ่ ย ง (Hedging) จึงมีความเสี่ย งมากกว า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
 เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟนด มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AXA WORLD
FUNDS - Global Optimal Income (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ออกและจดทะเบียน
ในกลุมประเทศ OECD จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดาน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงิน
เฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในเขตเศรษฐกิจยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
 ผูล งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุน
ควรติดตอบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดใน
เอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน

ตัวอยาง
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หมายเหตุ มี net exposure ไดทงั้ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ตํ่า
ความผันผวนของ
< 5%
5-10%
ผลการดําเนินงาน (SD)
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

สูง
10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
ไมปองกัน
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนในตางประเทศ

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 : กองทุนรวมหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวด IT

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในเขตเศรษฐกิจยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ
*คุณสามารถดูขอมูลเพิม่ เติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สัดสวนประเภททรัพยสินของกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2564
- แหลงขอมูล https://www.axa-im.com/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-global-optimal-income-f-eur-acc-49276#/
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
**สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย class A (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1) (3)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก(1) (2) (3)

สูงสุดไมเกิน
5.35%
3.21%
5.35%
3.21%

เก็บจริง
1.50%
ยังไมเรียกเก็บ
1.50%
ยังไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยเมื่อมีการ
0.535%
ยังไมเรียกเก็บ
(4)
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
คาโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
**สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม โกลบอล ออปติ
มอล อินคัม ฟนด
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(3)

เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว(4)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียม
ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย

คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนรวมหลัก
Maximum initial fees 2%
คาธรรมเนียมการขายคืน (Redemption fee) ไมมี
คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมด ในที่นี้หมายถึง Ongoing charges ที่ระบุใน Factsheet กองทุนหลัก
หมายเหตุ :
ที่มา : ขอมูลจากกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- แหลงขอมูล https://www.axa-im.com/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-global-optimal-income-f-eur-acc-49276#/

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัด : ไมมี เนื่องจากกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income (กองทุนหลัก) ไมมีตัวชี้วัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนหลักเชื่อวาไมมีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -18.46%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 9.12% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

- ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- แหลงขอมูล https://www.axa-im.com/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-global-optimal-income-f-eur-acc-49276#/
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมจาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 กันยายน 2560
ไมกําหนด
วันทําการซื้อหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งผูถือหนวยลงทุนจะตอง
สงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหนวยลงทุน
กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ ขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งผูถือหนวยลงทุน
จะตองสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวย
ลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- ยอดคงเหลือขั้นตํ่า : ไมกําหนด
KT-GOI-A
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- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทํา
การในตางประเทศ แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก
ผูจัดการกองทุนหลัก

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
28 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 16.51%
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดย
ผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
รองเรียน
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
ขัดแยงทางผลประโยชน
website : www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตัง้ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ
สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการทีผ่ ูออกตราสารหนีไ้ ม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
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

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว านา
ลงทุน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุนไว
ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจ
ไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
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ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคูส ัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน
การเปลีย่ นแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ ด
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอ
การลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู
ควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรือ
อาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือ
แปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของ
กองทุน

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

KT-GOI-A

14

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อ
อายุกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
วันจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุน
วัตถุประสงคการลงทุน

AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income
ไมกําหนด
ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG)
8 มีนาคม 2013
กองทุนรวมผสม
เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคง และการเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่
คาดหวัง ใหมีการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวในรูปสกุลเงินยูโร และ ผลตอบแทนเปนสวนสําคัญรองลงมา
นโยบายการลงทุน
ผูจัดการกองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงคของการลงทุนในหุน (รวมหุนปนผลสูง) และ / หรือตราสารหนี้
ที่ออกโดยรัฐบาลใด ๆ และบริษัท ที่ออก หรือ จดทะเบียนในกลุมประเทศ OECD (องคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา / Organization for Economic Co-operation and Development) อยางไรก็ตาม
ผูจัดการกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยที่อยูนอกเหนือกลุมประเทศ OECD ไดถึง 20% ของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุน
กองทุนจะลงทุนไดไมเกิน 10% ของสินทรัพยสุทธิในหนวยของ UCITS และ / หรือ UCIs อื่น ๆรวมถึงหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม ประเภท Hedge Fund (ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
กองทุนอาจลงทุนไดถึง 10% ของสินทรัพยประเภทการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย หรือเทียบเทา (เชน assets
backed securities ( ABS) , Collateralised Debt Obligations ( CDO) , Collateralised Loan Obligations
(CLO) หรือทรัพยสินอื่นใดในทํานองเดียวกัน)
สําหรับวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือ เพื่อการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
อนุพันธทางการเงิน รวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ตราสารอนุพันธที่เกี่ยวของกับดัชนีสินคาโภค
ภั ณฑ , อนุ พ ั นธ ด านตราสารทุ น (equity index futures / equity options), อนุ พ ั นธ ด านตราสารหนี ้ (bond
futures/bond options), อนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย (interest rate futures / interest rate options ,interest
rate and inflation swaps), credit default swaps ที่มีเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ (single name and
basket credit default swaps), credit default swaps (CDS) บนดัชนี และ ดัชนี total return ซึ่งอาจจะมีการ
ซื้อขายในลักษณะแบบ OTC และ/หรือ ในตลาดรอง ภายในขอจํากัด ขอบเขตที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
การจายเงินปนผล
ไมจายเงินปนผล
วันทําการซื้อขาย
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class& currency
Class F / ยูโร (EUR)
ISIN Code
LU0465917473
Benchmark
ไมมี
Management Company AXA Funds Management S.A.(Luxembourg)
Custodian
State Street Bank Luxembourg S.C.A
Auditors
PricewaterhouseCoopers Société coopérative
แหลงขอมูล
https://www.axa-im-international.com

KT-GOI-A

15

