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กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง
Krung Thai Mung Kung Fund (KTMUNG)

(ชนิดสะสมมูลค่า : KTMUNG-A)
กองทุนรวมผสม

กองทุนท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและตา่งประเทศ

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนท่ีลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดย
ระยะเวลาการลงทุนท่ีเหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีข้ึนไป) 
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 
 

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรอืลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าทีล่งทุน
และทำให้ขาดทนุได้ 

 ผู้ที่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหน้ีทั่วไป 

กองทุนรวมนี้ไมเ่หมาะกบัใคร 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นการไดร้ับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คำเตือนที่สำคญั 
 อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของกองทุน เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน
ดังกล่าว และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนติดลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง และหรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึง
มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยง
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของ
สินค้า/ตัวแปร  
 เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยม่ังคั่ง อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน
ท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิด 
 กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
และชนิดเพ่ือการออม ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ี
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและ
กองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 
 

*กรณีกองทุนจัดต้ังไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม 

 
 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

         ต่ำ                          สงู 
< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

การป้องกันความเสี่ยง fx 
 

     ต่ำ                       สูง 
ทั้งหมด / เกอืบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน

 
  ต่ำ                      สงู 

<= 10%   10%-20%   20%-50%   50%-80% >80%

ต่ำ                สูง 
< 20%   20%-50%   50%-80% >80%

ต่ำ                สูง 
< 20%   20%-50%   50%-80% >80%

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

High Issuer 
Concentration Risk 

High Sector 
Concentration Risk 

High Country 
Concentration Risk 
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ชื่อทรัพยส์ินและการลงทุนสงูสุด 5 อันดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ 

* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
**  หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้าน
บาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 
*** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง
ค่าธรรมเนยีมการขาย(1) (2) 2.14 0.535
ค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืน(1) (2) 
- กรณีถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี 
- กรณีถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

 
2.14   
2.14

 
0.2675 

ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า(1) (3) (5) 2.14 0.535
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก(1) (3) (5) 
- กรณถีือครองหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 1 ป ี
- กรณถีือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

 
2.14 
2.14

 
0.2675 

ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ 
ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับการซือ้หรือขาย
หลักทรัพยเ์มือ่มกีารส่ังซื้อหรอืขายคืนหรอืสับเปลี่ยน(1) (4)

0.535 ไม่เรียกเกบ็ 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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หมายเหตุ :  
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกจิเฉพาะหรือภาษีอืน่ใดแล้ว 
**สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที ่www.ktam.co.th 
(1) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรับซือ้คืน การสับเปล่ียน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรพัย ์ในแต่ละชนิดหน่วยลงทนุใหก้ับผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี้ บริษทัจัดการจะแจง้ใหผู้้
ลงทนุทราบรายละเอยีดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนกังานของบรษิทัจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี และ/หรือเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทัจดัการจะไม่เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหนว่ยลงทุนซำ้ซ้อนกบักองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนต้นทางมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหนว่ยลงทุนจากเงนิลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทุนต้นทาง
กำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
จากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 
(3) บริษทัจดัการสงวนสิทธิทีจ่ะยกเว้นไมเ่รียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรงุไทย
มั่งค่ัง เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงือ่นไขการลงทุนตามทีบ่รษิัทจัดการกำหนดบริษทัจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
(4) ค่าใช้จา่ยในการซ้ือขายหลักทรัพยจ์ะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพือ่นำเงนิดงักล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรอืส่ังขายหลักทรพัย์ ตามทีก่องทุนถกูเรยีกเก็บเมื่อส่ังซ้ือหรือส่ังขายหลักทรัพย ์ 
(5) บริษทัจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มคีวามประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุระหว่างกลุ่มกองทุน มั่ง-มี-ศรี-สุข  
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หมายเหตุ 

เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สิน
ทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อให้มี
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทําแบบจําลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี โดย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทําให้การเคลื่อนไหวของราคา
สินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ กองทุนจึงใช้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้
เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกําหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทําแบบจําลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น 
ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็น
การลงทุนในระยะกลาง-ยาว 
 
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.51% 
* กรณีกองทุนจัดต้ังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต่วันท่ีจัดต้ังกองทุนรวม 
 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 13.17% ต่อปี 
*กรณีกองทุนจัดต้ังไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม 
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จดุขาย คือ Aggressive Allocation 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th 
 
 
 
 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด    

วันที่จดทะเบียน 29 มีนาคม 2561 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทำการซื้อ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซ้ือขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 12.00 น. 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายเพิ่มเติม ในกรณีที่
กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง หรือ
กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้า
มี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งแรก :   1,000 บาท 
 

มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : 1,000 บาท 
 

วันทำการขายคืน  :  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทำการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ไดทุ้กวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 12.00 น.  
 

-  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน        :      ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน :   ไม่กำหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ     :    ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   :    ไม่กำหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :   ภายใน 5 วันทำการนับตัง้แต่วันถัดจากวนัคำนวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุน แตโ่ดยทั่วไปจะไดร้ับเงิน T+5 วันทำการนับจาก
วันคำนวณ NAV หรอื T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการ
ขายคืน 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง/ 
บริหารจัดการด้าน

วันที่เร่ิมบริหาร
กองทุนรวมน้ี

นายสมชัย อมรธรรม ผู้จัดการกองทุนหลัก, 
ฝ่ายกลยุทธก์ารลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 

29 มีนาคม 2561 

นายพีรพงศ์ กจิจาการ ผู้จัดการกองทุนหลัก,  
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

29 มีนาคม 2561 

นายอภิวัฒน์  นา้ประทานสุข ผู้จัดการกองทุนหลัก, 
ฝ่ายกลยุทธก์ารลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 

3 สิงหาคม 2561 

นายเขมรัฐ ทรงอยู ่ ผู้จัดการกองทุนหลัก,  
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

28 กันยายน 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทนุรวม 
(PTR) 

242.91%  
(ปริมาณการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวม) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถาม
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอ่ให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

กองทุนอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทัจัดการได้ไม่จํากัด
อัตราส่วน ดงันัน้ บริษทัจัดการจะจัดให้มรีะบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้าร
จัดการของบรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดยีวกัน เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.ktam.co.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
หมายถงึ ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation 
(SD) ของกองทนุรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากข้ึน 
 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการ
ลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ร ะ ด ั บ ท ี ่ น่ า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่
จะไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความ
เสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

A A(tha) A A ความเสี ่ยงต่ำที ่จะไม่สามารถชำระหนี ้ได้
ตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระ
หนี้ได้ตามกำหนด 

ระดับที่ต่ำกว่า
น่าลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) ต่ำกว่า Baa ต่ำกว่า 

BBB
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด 

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสาร
ไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจำกัด  
 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ่มูลค่าของหนว่ยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทออ่น แต่
ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแขง็
และขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมอืสาคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว  
 อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจาก

การป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรอืไม่ 
 
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทนุ (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซ่ึงอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษทัจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธรุกรรมเพื่อลงทนุ ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกอ่นการลงทนุ  
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกบัเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงใดๆ ทีก่ระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบตอ่ต้นทุน ค่าใช้จา่ย ภาระทางภาษี 
ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรอือาจมีการจำกดัการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรอืห้ามแลกเปล่ียน
เงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงนิลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เปน็ต้น  ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถงึกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทีอ่าจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรพัยพ์ื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวยอ่มทำให้สินทรพัย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเส่ียงแตกต่างกนัตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี ้
- ความเส่ียงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเส่ียงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาทีก่ำหนด ทำใหต้อ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเส่ียงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเส่ียงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึง่ในกรณีทีเ่ป็นการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทำให้ผู้ขายมีความเส่ียงที่ไม่มขี้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าสินทรพัย์อา้งอิงสามารถเปล่ียนแปลงไปได้
โดยไม่มีเพดานสูงสุด 
- ความเส่ียงของสัญญาฟิวเจอรแ์ละสัญญาฟอรเ์วิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพยอ์้างองิที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟวิเจอร์ / สัญญาฟอร์เวริ์ดมีผลขาดทุน 
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- ความเส่ียงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางทีท่ำให้มูลค่าของ
สัญญา สวอปมีผลขาดทุน 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรอืเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึง่
การลงทุนในตราสารอนุพันธท์ำให้มีความเส่ียงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรพัย์ทั่วไป เช่น 
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึง่ได้ทำการป้องกัน
ความเส่ียงไว ้
- ในการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน้ันกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทศิทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของ
สัญญาดังกล่าว ทำใหเ้กิดการขาดทุนได้ เป็นตน้ 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญาได้ 
 
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการ
ลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบตอ่การดำเนินงาน 
ฐานะทางการเงนิ หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบตอ่
ประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
 


