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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI)
ซึ่งจะสงผลใหมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุน
จะคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุนผานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผูพัฒนาโปรแกรมการลงทุน ซึ่งโปรแกรมดังกลาวจะ
เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยหลักเกณฑตางๆ ในการคัดกรองหลักทรัพยนั้น บริษัทจัดการไดกําหนดรวมกับ
ผูพัฒนาโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วิเคราะหปจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนฯ (Fundamental) โดยนําขอมูลของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอดีต และใหนํ้าหนักสําคัญ
กับผลการดําเนินงานและขอมูลทางการเงิน เชน คุณภาพของบริษัท ความสามารถในการทํากําไรและการเติบโต ความเสี่ยงของบริษัท
เปนตน โดยการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนี้จะทําการอัพเดทขอมูลเปนรายไตรมาส
2. พิจารณาปจจัยดานสภาพคลอง (Liquidity screening) เพื่อใหไดกลุมหุนที่มีพื้นฐานแข็งแกรง ผลการดําเนินงานมีแนวโนมเติบโตไดดี
และมีสภาพคลองเพียงพอ
3. หลังจากที่ไดทําการพิจารณาตามเงื่อนไขในขอ 1. และ 2. แลว จะทําการคัดกรองเพื่อใหไดกลุมหลักทรัพยที่กองทุนจะทําการลงทุน
โดยโปรแกรมจะทําการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุนในหลักทรัพยรายตัวผานกระบวนการ optimization ในทุกวันเพื่อใหไดพอรตการ
ลงทุน โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ที่จะพยายามสรางผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีอางอิง (Positive Alpha) กอปรกับมี
การกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม
4. เมื่อผานกระบวนการ optimization เรียบรอยแลว บริษัทจัดการ และ/หรือโปรแกรมจะทําการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยไปยัง
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย ตามหลักทรัพยและนํ้าหนักการลงทุนที่โปรแกรมกําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนอาจสงคําสั่งซื้อขายผาน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือผานโปรแกรมซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Algorithmic Execution) เพียงรายเดียว หรือหลายราย
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ โปรแกรมจะมีการทบทวนการคัดกรองหลักทรัพย ตามขอ 1. และ 2. เปนรายไตรมาส อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ/หรือผูพัฒนาโปรแกรม และ/หรือหลักเกณฑการคัดเลือก คัดกรองหุน และ/หรือความถี่ในการปรับ
สัดสวนการลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําให
ขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
•กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง และหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
•กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําใหกองทุนนี้มี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมี
ความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการ
ลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
•เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน
(spot price) ของสินคา/ตัวแปร
•การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
•มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนแตละชนิด
•กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิด
ผูลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
•ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ไดโดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
•ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการอาจ
ใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
KT-BRAIN-A

3

ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง
general

large cap

mid/small

sector

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%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
*** คาใชจายอื่นๆ ไดรวม คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาใชจายการใชงานโปรแกรมเพื่อการลงทุน ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จายจริง แตไม
เกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บเปนอัตรารอยละของมูลคาดังกลาว และ/หรือเรียกเก็บโดยอิงกับ
ผลการดําเนินงานของกองทุน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตจะไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดไว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขาย
3.21
1.00
(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
3.21
ยังไมเรียกเก็บ
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
3.21
1.00
(1) (2)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
3.21
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว, สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือ
ชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการซื้อหรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทย เอไอ
เบรน เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาว
(1)

รายการ

KT-BRAIN-A

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -37.74%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 20.14% ตอป
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
12 ตุลาคม 2561
อายุโครงการ
ไมกาํ หนด
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ :
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น.
วันทําการขายคืน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน แตโดยทั่วไป
จะไดรับเงินภายใน T+ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
นายชนัต คงพัฒนสิริ
ผูจัดการกองทุนหลัก
12 ตุลาคม 2561
นางสาวชัชชนก ศรีปราโมช
ผูจัดการกองทุนหลัก
7 ตุลาคม 2563
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 383.61%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ชื่อ-นามสกุล

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก การ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
KT-BRAIN-A

9

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน
ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงที่เกิดจาก Model และ ขอมูลที่ใช (Models and Data Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนตองอาศัย model เชิงปริมาณที่
เหมาะสม (Quantitative Model) รวมทั้งขอมูลที่ไดมาจากบุคคลที่สาม (Third Party) หากขอมูลและ Model ที่ใชไมถูกตองสมบูรณ
หรือ ไมสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง อาจทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนตาม Model ไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมได ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดับที่ตํ่ากวา
นาลงทุน

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

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

KT-BRAIN-A

11

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสีย่ ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมคี วามผันผวนมากกวาการลงทุน
ในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดย
ไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีทเี่ ปนการขายสิทธิในการซื้อ
(short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมี
เพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให
มูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา สวอป
มีผลขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุน
ในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสีย่ งที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกันความ
เสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพิ่มเติมโดย
จะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หาก
กองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญาดังกลาว ทําใหเกิดการ
ขาดทุนได เปนตน
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจายผลตอบแทนในการ
ลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ ไมขัดกับวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู
ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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