ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทิฟเชียล อินเทลลิเจนซ อิควิตี้ ฟนด
KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund (KT-WTAI)
(ชนิดสะสมมูลคา: KT-WTAI-A)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
กองทุนรวมตราสารทุน
จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสีย่ งตางประเทศ
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในหมวด Information Technology และ Communication Services
จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
• กองทุน มีนโยบายเน นลงทุนในหนว ยลงทุน ของกองทุ น Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุ น หลั ก) ในหน วย
ลงทุนชนิด Class AT (USD) ซึ่งเสนอขายสําหรับลูกคารายยอย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
• Allianz Global Artificial Intelligence (กองทุนหลัก) : มีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุน
ระยะยาว โดยลงทุนอยางนอย 70% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน ในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะไดรับ
ประโยชนจาก / หรือเกี่ยวของกับวิวัฒนาการของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ในปจจุบัน
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianzglobal-artificial-intelligence
 กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทิฟเชียล อินเทลลิเจนซ อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผล

ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence มุงหวัง
ใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตางๆ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคา
หนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

• กองทุนเปดเคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทิฟเชียล อินเทลลิเจนซ อิควิตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรบั ผล
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน
สําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น

• กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอืน่ จึงเหมาะสมกับผูล งทุนที่ตองการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งไดสูงกวาผูล งทุนทั่วไป

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดวย

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ตํ่า
ความผันผวนของผล
< 5%
การดําเนินงาน (SD)

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตํ่า
ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

การปองกันความเสี่ยง fx

สูง
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 กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Communication Services

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
KT-WTAI-A
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

สัดสวนประเภททรัพยสินของกองทุนหลัก (Allianz Global Artificial Intelligence)

ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Website: https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianz-global-artificialintelligence/allianz-global-ai-key-documents
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (Allianz Global Artificial Intelligence)

ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Website: https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianz-global-artificialintelligence/allianz-global-ai-key-documents
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คาธรรมเนียม
*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
(1)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.21
1.50
(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา(1) (2)
ไมเกิน 3.21
1.50
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก(1) (2)
ไมเกิน 3.21
ยังไมเรียกเก็บ
(1)
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
ไมเกิน 0.535
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ :
*คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
**สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม เวิลด
เทคโนโลยี อารทิฟเชียล อินเทลลิเจนซ อิควิตี้ ฟนด
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*คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด ในที่นี้ คือคา ongoing charges ที่กองทุนหลักเปดเผย
ซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่รวม all-in-fee และ Taxe d’Abonnement และคาธรรมเนียมอื่นๆ
แตไมรวมถึง คา transaction costs และ performance fees
All-in-fee = 2.05% ตอป
คาธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : ไมเกิน 5.00%
คาธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ปจจุบันไมเรียกเก็บ
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.875% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ ไมมี

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -35.06%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 28.50% ตอป
*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คุณสามารถศึกษาขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianzglobal-artificial-intelligence
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
31 พฤษภาคม 2561

อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณี
ที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณี
อื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผถู ือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณี
ที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณี
อื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผถู ือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวัน
ถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุด
ทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
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ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+ 5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขาย
คืน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
นายพีรพงศ กิจจาการ
นาย เขมรัฐ ทรงอยู

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
31 พฤษภาคม 2561
28 กันยายน 2561

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 263.08%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
หรือรับซื้อคืน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน 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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูร ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปน
เท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence
ชื่อ
อายุกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
Fund Launch Date
ประเภทกองทุน
วัตถุประสงคการลงทุน และ
นโยบายการลงทุน

Allianz Global Artificial Intelligence
ไมกําหนด
ลักเซมเบิรก
31 มีนาคม 2560
ตราสารทุน
เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยลงทุนอยางนอย 70% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
ในตลาดตราสารทุ น ทั ่ ว โลกที ่ ธ ุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท จะได ร ั บ ประโยชน จ าก / หรื อ เกี ่ ย วข อ งกั บ
วิวัฒนาการของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ในปจจุบัน
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงคการลงทุนขางตน ไดสูงสุด
ไมเกิน 30% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในตลาดเกิดใหม (Emerging Markets)

กองทุนลงทุนสูงสุดไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน โดยอาจถือครองเงินฝาก
และ/หรือ อาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือ (ลงทุนไดสูงสุดไมเกิน 10% ของมูลคา
ทรัพยสินของกองทุน) ในกองทุนตลาดเงิน
การจายเงินปนผล
ไมจาย
วันทําการซื้อขาย
ทุกวันทําการซื้อขาย
Class & currency
AT / USD
ISIN Code
LU1548497426
Bloomberg Ticker
ALGAATU: LX
Management Company Allianz Global Investors GmbH
Investment Manager
Allianz Global Investors U.S. LLC
Custodian
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Website
https://sg.allianzgi.com/en/retail/products/fund-in-focus-landing/allianz-globalartificial-intelligence
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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
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง แมแนวโนมของตลาดจะเปน
บวกก็ตาม
ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะบาง
กลุมธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายๆกลุมธุรกิจ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน
เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระ
หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนลงทุนในตลาดเกิดใหมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในดานสภาพคลอง ดาน
อัตราแลกเปลี่ยน ดานตลาด ความเสี่ยงในการชําระราคา และความเสี่ยงของการรับฝากทรัพยสิน อีกทั้งขอกฎหมาย ระบบภาษีและ
ขอบังคับตางๆ รวมทั้งมาตรฐานการรายงานและการตรวจสอบทางบัญชีอาจแตกตางไปจากมาตรฐานสากล
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาท
ออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกัน
ความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพ้นื ฐาน
ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพย
พื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากคูส ัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญาได
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไม
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทิฟเชียล อินเทลลิเจนซ อิควิตี้ ฟนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไปลงทุน
ไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึง่
อาจแตกตา งจากที ่บ ัง คับ ใช ในประเทศไทย ซึ ่ ง โดยหลั ก การปฏิ บั ติง าน บริ ษ ั ท จัด การฯ จะมี ก ารศึก ษาถึง กฎหมาย ระเบียบ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณ
ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่
คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุน
กลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึง
กระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณทสี่ งผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน
หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
ผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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