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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
1. ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการทําธุรกรรมดังกล่าวในขณะที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนด หากต่อมาการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนที่กําหนดภายใน 30 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการ
บังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนด
ผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการ
จ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลง
จนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทั่วไป
 เนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจน
ครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้ง
สอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่เคยได้รับภายในกําหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้
กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความ
เคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปร
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั่ง
ดังกล่าวได้
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ตํ่า

สูง

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
ตํ่า
High Issuer
<= 10%
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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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

ค่าธรรมเนียมการขาย (1)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (1)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

สูงสุดไม่เกิน
1.50%
1.50%
1.50%

เก็บจริง
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

1.50%

ยังไม่เรียกเก็บ

บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทําการก่อนหน้าวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ขัน้ ตํ่า
200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ
1.50%

200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือ
ยังไม่เรียกเก็บ
ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสัง่ ซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (2)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
(3) สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
KT25/75RMF
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ผลการดําเนินงานในอดีต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -9.80%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 4.08% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Conservative Allocation
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่จ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

23 ธันวาคม 2557
ไม่กําหนด
วันทําการซื้อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

วันทําการขายคืน :
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ได้ทกุ วันทําการ ในระหว่างเวลาเริม่ เปิดทําการ - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(T+3)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th
ตําแหน่ง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการด้าน
รวมนี้
คุณยืนยง เทพจํานงค์
ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารทุน
23 ธันวาคม 2557
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชยั
ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้
4 กรกฎาคม 2559
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีเท่ากับ 67.50%
(ปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (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
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 และไม่ทํา
ให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี ่ ย งทางตลาด (Market Risk) คื อ ความเสี ่ ย งจากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ในตลาด
ต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละ
ประเทศ เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้
และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสาร
หนี้ไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสาร
ไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วง
ที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไร
ในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี
ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
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เงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผู้ ซื ้อสัญ ญาออปชั น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผ ู้ซ ื้ อไม่ สามารถใช้ส ิทธิ ภายในเวลาที่ก ําหนด ทําให้ต้องจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
โดยไม่มีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทําให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของ
สัญญา สวอปมีผลขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่ง
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทําการป้องกัน
ความเสี่ยงไว้
- ในการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญา
ดังกล่าว ทําให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น
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)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
KT25/75RMF
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