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กองทุนเปดเคแทม Blockchain Economy 

KTAM Blockchain Economy Fund (KT-BLOCKCHAIN) 

(ชนิดสะสมมูลคา : KT-BLOCKCHAIN-A) 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

บรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  
 

 

แบบ 123-1 

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมลู ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 
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กองทนุจะลงทุนในหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทนุตราสารทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟ 

(กองทุนปลายทาง) ต้ังแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉล่ียในรอบปบญัชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน

มีกลยุทธการลงทุนในบริษทัสนิทรพัยดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทท่ีดาํเนนิธุรกิจและ/หรือมีความเก่ียวของกับ

ระบบสินทรัพยดิจิทลั และ/หรอืเทคโนโลยบีล็อกเชน เพ่ือลดตนทุนเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน และ/หรือบริษัทที่พัฒนาหรือใชหรอื

ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอย

ละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามดลุยพินิจของผูจดัการกองทุน อยางไรก็ตาม 

กองทนุจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี Net Exposure ที่เก่ียวของกับความเสีย่งตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน 

 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวากองทุนจะมีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน  

กองทุน Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) 

นโยบายการลงทนุ : เปนกองทุนรวม ETF ที่มีนโยบายบริหารการจดัการเชิงรุก (actively managed) เพื่อสรางผลตอบแทนใหแก

นักลงทุน โดยจะลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในตราสารทุนของบริษัทมีความเกี่ยวของ

บริษัทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหรอืมีการนําเทคโนโลยี blockchain มาใชในการประกอบธุรกิจ 

ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) : Amplify Investments LLC 

ผูจัดการกองทุน (Investment Sub-Adviser) : Toroso Investments, LLC 

คาธรรมเนยีมการจัดการ : 0.71% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

Bloomberg Code : BLOK US 

ตลาดซ้ือขาย : NYSE Arca 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทนุ เพ่ือศกึษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี https://amplifyetfs.com/blok/ 

 

กองทุน Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) 

นโยบายการลงทนุ : เปนกองทุนรวม ETF ที่มนีโยบายลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนในระยะยาว จากหุนในบริษัทที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจ blockchain ตามดัชน ีNASDAQ Blockchain Economy Index 

ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) : SRN Advisors, LLC 

ผูจัดการกองทุน (Investment Sub-Adviser) : SRN Advisors, LLC 

คาธรรมเนยีมการจัดการ : 0.68% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

Bloomberg Code : BLCN  

ตลาดซ้ือขาย : NASDAQ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทนุ เพ่ือศกึษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี https://www.sirenetfs.com/siren-nasdaq-

nexgen-economy-etf-blcn/ 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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สําหรับเงนิลงทุนสวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแหงหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือ ตรา

สารทางการเงนิ และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ ทรสัตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย และ/หรือ กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสนิอื่น หรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย 

ทรสัตเพ่ือการลงทนุในอสังหารมิทรพัย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดย

เฉลี่ยในรอบปบญัชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทนุในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู

ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทนุ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) ได 

และ กองทุนปลายทางจะไมลงทุนตอในกองทุนรวมอื่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกวา 1 ทอด 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกูยืมเงนิ หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคนื หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทนุใน

ตราสารที่มอีันดบัความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และ/หรือ

ตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แต

จะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 

1. ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

2. หลักทรัพยของบรษิัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 

 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรอืมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่น โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณใน

แตละขณะ  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

หรือเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน 

(Fund of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดลุยพินิจของผูจดัการ

กองทุนซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน :  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (active management) 
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 เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรบัความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟตางประเทศที่กองทนุไปลงทุน ซ่ึงอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงตํา่กวาทีล่งทุนและทําใหขาดทุนได 

 ผูลงทนุที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

 ผูลงทนุที่สามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
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คําเตือนที่สําคัญ 

 กองทนุเปดเคแทม Blockchain Economy อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียง โดยขึน้อยูกบัดุลยพินจิของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นเงินเหลืออยู ซ่ึงอาจทําใหผูลงทนุไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรม

ปองกนัความเส่ียง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 กองทนุรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองดวย  

 การแบงชนดิหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีตอบคุคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน 

ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยงัคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน 

 มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมลูคาเทากันหรือแตกตางกนัได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมลูคาทรพัยสิน

ของกองทุนแตละชนิด 

 กองทนุมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 6 ชนิด ไดแก ชนดิสะสมมลูคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผู

ลงทุนสถาบัน ชนิดผูลงทุนกลุม/บคุคล และชนิดเพ่ือการออม ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุน

นี้ไดภายใตเง่ือนไขที่บริษทัจดัการกําหนด 

 ผูลงทนุสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกนัชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบรษิัท

ประกันชวิีตซึ่งเปนตัวแทนทีไ่ดรับการแตงตั้งจากบริษทัจดัการ (ถาม)ี และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมประกนั

ชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสนิใจลงทุน 

 กองทนุอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารการ

ลงทุน กองทนุจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรพัยอางองิโดยตรง เนื่องจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ ที่มี

การใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาแตมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผูลงทุนที่ตองการ

ผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงไดสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมคีวามเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายลวงหนา และควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วตัถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมไีวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารการลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทนุตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคา

ปจจุบัน (spot price) ของสินคา/ตวัแปร  

 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ

ประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน 

 กองทนุอาจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืน ซ่ึงอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัสวนโดยเฉล่ียในรอบปบญัชีไม

เกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมรีะบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือ

หนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดที่บริษัทจดัการ หรือ www.ktam.co.th 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 
 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

      ต่ํา                                     สูง 

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

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 

High Issuer  

Concentration Risk 

          ตํ่า                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 
 

High Sector   

Concentration Risk 

          ต่ํา                           สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

 หมายเหต:ุ ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน 

 

High Country 

Concentration Risk 

             ต่ํา                                                   สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน โดยกองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

การปองกันความเสี่ยง fx        ตํ่า                             สูง 

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณไมนอยกวา 50-100% ของเงินลงทุนในตางประเทศ 

 
 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th 
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รายละเอียดสัดสวนการลงทุนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ทีค่าดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคา

ทรพัยสินสุทธ ิ

กองทุน Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)   

 

 

ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 12/31/2021  

https://amplifyetfs.com/wp-content/uploads/files/Amplify_BLOK_FactSheet.pdf 

 

 

 

 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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กองทุน Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) 

 
 

 
 

ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 12/31/2021  

https://www.sirenetfs.com/wp-content/uploads/files/blcn-fact-card.pdf 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
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หมายเหตุ: * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

(1) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ

จดัการซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง

จาํนวน 100 ลานบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกาํหนด และ 

(2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกาํหนด เปนตน 

 

 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1) (2) 3.21 1.00 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)  3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) 3.21 1.00 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1)  3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวของกับการการซ้ือขาย

หลักทรัพย เมื่อมีการส่ังซื้อขายหนวยลงทนุ(1) 

0.535 0.107 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซ้ือ

หรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไม

นอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท

จดัการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการขาย

และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และ

จดัสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจาํนวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน

หนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนดเทาน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย 

และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอกี เปนตน 

 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดงักลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนยีม 
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1. Nasdaq Blockchain Economy NTR Index สัดสวน (%) : 100.00 

หมายเหต ุ: ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคาํนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ประมาณรอยละ 80 และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 20

  
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานของหนวยลงทนุของกองทุนรวมตางประเทศ ที่คาดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคา 

ทรัพยสินสทุธ ิ

กองทุน Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)  

 
ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 12/31/2021  

https://amplifyetfs.com/wp-content/uploads/files/Amplify_BLOK_FactSheet.pdf 

 

กองทุน Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) 

 
 

ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมตางประเทศ As of 12/31/2021  

https://www.sirenetfs.com/wp-content/uploads/files/blcn-fact-card.pdf 

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ :  Technology Equity 

* คุณสามารถดูขอมลูที่เปนปจจบุนัไดที่ https://ns3.aimc.or.th/web/รายงานจดัประเภทกองทุน/ 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงนิปนผล  

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน เปนไปตามระยะเวลาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายโุครงการ เวนแตเขาเงื่อนไขเลกิกองทุน 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 

  

 

วันทําการซื้อ   

ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก (IPO) ระหวางวนัที ่18-22 เมษายน 2565 ในระหวาง

เวลาเร่ิมเปดทาํการของบริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จนถึงเวลา 

15.30 น. 

 

ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทนุคร้ังแรก บริษัทจดัการจะเปดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน

ภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2565 เปนตนไป หากกรณีวัน

ดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวนัทําการซ้ือขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทาํ

การสั่งซ้ือหนวยลงทนุไดที่บริษทัจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุก

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการ

จะประกาศวันที่มิใชวันทาํการซือ้ขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษทัจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคนื (ถามี) และ/หรือเว็บไซต

ของบริษัทจัดการ 
 

มูลคาขั้นตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 

มูลคาขั้นตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 
 

วนัทาํการขายคืน  :  

บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต

วันที่ 27 เมษายน 2565 เปนตนไป หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการ

ซื้อขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวาง

เวลาเร่ิมเปดทาํการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

- มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคนื : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกาํหนด 

- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันต่ํา : ไมกําหนด 

ขอมูลอ่ืน ๆ 
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   - ระยะเวลาการรบัเงนิคาขายคืน :  ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวนัถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวยลงทนุและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทาํการของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระ

ราคา แตโดยทัว่ไปจะไดรับเงินภายใน T+3 นับตั้งแตวนัถัดจากวันคํานวณมลูคาทรัพยสนิสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทนุ โดยมิใหนบัรวมวันหยดุทําการในตางประเทศ 

 

 คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรพัยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

 

 
ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ 

คุณพีรพงศ กิจจาการ ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

คุณเขมรัฐ ทรงอยู ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนบัสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก

การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุน

สามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือชีช้วน  

รองเรียน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2686-6100  

website : www.ktam.co.th   

email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ

ในสัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต

การจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ

หนวยลงทุนของทั ้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู ถือหนวยลงทุน

สามารถดูรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเตมิไดที่ website : www.ktam.co.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทนุซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงนิลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง

ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม    
 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปจจัยทางการเมอืงทั้งในและตางประเทศ เปนตน 

ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก

การเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรพัยสูง 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) พิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit 

rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออก

ตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 

 

ระดับการ

ลงทุน 
TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่นา

ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ

ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง

ตํ่ามากที่จะไมสามารถชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได

ตามกําหนด 

ระดับที่ต ํ่ากวา

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 

BBB 

ตํ่ากวา 

BBB(tha) 
ตํ่ากวา Baa 

ตํ่ากวา 

BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไมไดใน

ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  

 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจน้ันๆ ใหมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมลูคาของหนวยลงทนุ เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงนิบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง 
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กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจได

ผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดมิดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกัน ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจึงเปนเครือ่งมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ง

จากดังกลาว  

 อาจปองกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกัน

ความเสีย่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่งหรอืไม 

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ดตรงตามระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการ

ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็น

ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน  แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือ

นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของ

ประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระ

ทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิง

ลบตอมูลคาเงนิลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสีย่ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) 

มากกวาหลักทรพัยอางอิง (Underlying Security) ดังน้ัน หากกองทนุมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน

มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิง (Underlying Security) 

นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังน้ี 

- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชนั ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมได

รับผลตอบแทนใดๆ 

- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการซื้อ (short 

call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรพัยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสดุ 

- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรพัยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคา

ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมผีลขาดทุน 

 

- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมลูคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมผีล

ขาดทนุ 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคการ

ลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนพุันธทําใหมีความเสีย่งที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน 

- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดชันีซึ่งไดทําการปองกันความเสี่ยงไว 
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- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงนิประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะ

ทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไม

สามารถวางเงนิประกันเพ่ิมเตมิไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสญัญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปน

ตน 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา

ได 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก

ตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความ

มั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทนุที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทนุดังกลาวอาจมีผล

การดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว 

เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


