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กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity 
         KTAM Global Sustainable Growth Equity Fund : (KT-GESG) 

 (ชนิดสะสมมูลค่า : KT-GESG-A) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

  

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที ่27 มกราคม 2565 

ข้อมูลอื่นๆ 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ? 
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คุณกําลังจะลงทนุอะไร? 

� ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “C” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
กองท ุน  Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองท ุนหล ั ก )  ได ้ จดทะ เบ ี ยนในประเทศ 
Luxembourg และจัดเป็น Société d’investissement à capital variable (SICAV) และกองทุนหลักได้รับการกํากับดูแลและอนุญาต
จาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) แล ะ เป ็ น ไปต ามหล ั ก เ กณฑ ์ ขอ ง  UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) บริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน 
คือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัท
ท่ัวโลก ซ่ึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนท่ีทางผู้จัดการการลงทุนกําหนดไว้ 
 
กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวั
แปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่งตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมสีัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเปน็ไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 
คุณสามารถศึกษาข้อมลูกองทนุหลักได้จาก https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/fund-
centre/gfc/fund/schdr_f00000lkho/schroder-international-selection-fund-global-sustainable-growth-c-accumulation-
usd/lu0557290854/profile/ 
 

� กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก ส่วน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการ
สูงกว่าดัชนีช้ีวัด (active management) 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
� อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
� ผู้ลงทุนท่ีเน้นการไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

� เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนตํ่า
กว่ามูลค่าท่ีลงทุนและทําให้ขาดทุนได ้

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

� ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได ้
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 
• กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมี

ตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผูล้งทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรือไดร้ับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกท้ัง การใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธรุกรรม
ป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย  

• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมลูคา่ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ชนิดผูล้งทุน
สถาบัน ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บุคคล และชนิดเพื่อการออม ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนดิของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้
ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซ่ึงเป็นตัวแทนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้าม)ี และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

• กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
โดยคําสั่งไถ่ถอนท่ีเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทํารายการให้ในวันทําการถัดไป นอกจากนี้ 
กองทุนหลักอาจระงับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไมป่กติ 
อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือประเมินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนได้ หรือ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซ้ือ
ขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันท่ีส่งคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับ
เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได ้
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวด Information Technology ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31/12/2021 
 

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31/12/2021 

 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น ประมาณรอ้ยละ 50-100% ของเงินลงทุน
ในต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

     ตํ่า                              สูง 

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

High Issuer 
Concentration Risk 
 
 

     ตํ่า                            สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

High Sector  
Concentration Risk 

 

      ตํ่า              สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

High Country 
Concentration Risk 

 

       ตํ่า                                 สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

การป้องกันความเสี่ยง fx      ตํ่า                          สูง 

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

ปัจจัยความเส่ียงที่สําคัญ 

 *คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.ktam.co.th 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุนของกองทุนหลัก 

 
 

 
 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1005404  
 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย(1)  3.21 1.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน(1)  3.21 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1)  3.21 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก(1)  3.21 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน(1) (2) 

0.535 ยังไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 

Management Fee 0.65% 

Ongoing Charges 0.85%ต่อปี 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)  

ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : ไม่เกิน  1.00%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit charge) : ไม่ม ี
 

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได ้ 
 

 

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% 
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ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ  ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%): 100.00 
หมายเหต ุ: ปรับด้วยต้นทุนการปอ้งกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกลุเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 
 

 

 

 

* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี https://www.aimc.or.th 
 

ผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก 

 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี website : https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1005404  
- ผลการดําเนินงานในอดีต มไิดเ้ปน็สิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Global Equity 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จํากัด 

วันท่ีจดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทนุ 
   
 

วันทําการซื้อ   
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) ระหว่างวันที ่1-8 กุมภาพันธ์ 2565 ในระหว่างเวลา
เริ่มเปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 
น. 
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ตั้งแตว่ันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากกรณีวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวนัทําการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการ
สั่งซื้อหน่วยลงทนุได้ที่บริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาํการ
ซื้อขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวันที่
มิใช่วันทาํการซื้อขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 

 

มูลค่าข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 
มูลค่าข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 
 

วันทําการขายคืน  :  
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ตั้งแต่วันที่ 
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการ
ซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ม
เปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
 

- มูลค่าข้ันตํา่ของการสั่งขายคนื : ไม่กําหนด 

- จํานวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํา่ : ไม่กําหนด 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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   - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาํการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการชําระราคา 
แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทําการในต่างประเทศ 
 
 คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่: www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมนี ้
พีรพงศ์  กิจจาการ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

เขมรัฐ  ทรงอยู ่ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนบัสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทนุสามารถ
สอบถามรายชื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนไ์ด้ที่ 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 27 มกราคม 2565 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทํา
ให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 
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สรุปสาระสําคัญของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 

ชื่อ Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 

Class & currency  Class C (USD) Acc. 
อายุกองทุน ไม่กําหนด 

ประเทศที่จดทะเบียน Luxembourg 
Fund launch 23 November 2010 

วัตถุประสงค์การลงทุน สร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก ซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐานความยั่งยืนท่ีทางผู้จัดการการลงทุนกําหนดไว ้

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายบริหารแบบเชิงรกุ (Active Management) และจะเน้นลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก  
 

โดยกองทุนจะถือครองหุ้นน้อยกวา่ 50 บริษัท  
 

กองทุนจะดํารงคะแนนความย่ังยนืโดยรวมมากกว่า ดัชนี MSCI AC World (Net TR) ซ่ึงจะถูกพิจารณาตาม
เกณฑ์ท่ีทางผู้จดัการกองทุนกําหนดข้ึน (สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่เตมิได้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ในหมวด 
Fund Characteristics) ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงใน กิจกรรม อุตสาหกรรม หรือกลุ่มของผู้ออก
หลักทรัพย์ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีระบุใน หัวข้อ “Sustainability Information” บนเว็ปไซต์ของกองทุน 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.  
 

กองทุนจะลงทุนในบริษัทท่ีมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ซึ่งกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน โดยผู้จัดการการลงทุน (ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Characteristics section) 
  
ผู้จัดการกองทุนอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะและเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นความย่ังยืน กับบริษัทท่ี
กองทุนลงทุนอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางของผู้จัดการการลงทุนในด้านความย่ังยืนและการมีส่วน
ร่วมกับบริษัทมีอยู่บนเว็บไซต ์www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures 
 

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุน ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมในหลักทรัพย์ ประเทศ 
ภูมิภาค สกุลเงิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุน  ใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrants) ตรา
สารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด 
 

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์โดยมุ่งเน้นในการลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) 

Comparator MSCI AC World (Net TR) Index 

ISIN Code LU0557290854 

Bloomberg Ticker SGDWDCA LX 

Management 
Company 

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 

Depositary J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Website https://www.schroders.com  
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คําอธิบายเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ 
สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 
 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง แม้แนวโน้มของตลาดจะเป็นบวก
ก็ตาม 
 

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk) คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่ม
ธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายๆกลุ่มธุรกิจ  
 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
ความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทแข็ง 
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็
อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม ่
 
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลดความเสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง) หรือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง 
ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพยข์องกองมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying Security) 
 
ความเสี่ยงในเร่ืองคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากคู่สัญญาในการทําสญัญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
สัญญาได ้
 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธกิองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีหลักทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุนไว้
ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
 
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนซ่ึง
อาจแตกต่างจากท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อ
การลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้
ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรือ
อาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรอื
แปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอ่ืน กรณีท่ีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้
ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออก
ตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

 


