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นโยบายกองทุน �������

ธีมการลงทุนของกองทุนรวมหลัก ป�จจ�บันเน�นธีม “การลงทุนแห�งอนาคต”

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน E.P.I.C. Global Equity Opportunities Fund (กองทุนรวมหลัก)

เพ�ยงกองเดียว ในชนิดหน�วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเง�นดอลลาร�สหรัฐ โดยเฉล่ียในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80

ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค�การลงทุน คือ เพ�่อสร�างผลตอบแทนในระยะยาว

จากการเติบโตของเง�นลงทุน บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยการกระจายการลงทุนและบร�หารพอร�ตการลงทุน

แบบเชิงรุก โดยท่ีมุ�งเน�นในการลงทุนที่ยั่งยืน

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป�องกันความเสี่ยงตามดุลยพ�นิจของผู�จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หร�อได�รับเง�นคืนตํ่ากว�าเง�นลงทุนเร��มแรกได�
ผู�ลงทุนต�องทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมหร�อขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
สามารถเลือกลงทุนกองทุน KT-EPIC-A ภายใต�ผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ตควบการลงทุนได�ทุกผลิตภัณฑ� 
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ข�อมูลกองทุน KT-EPIC

ประเภทกองทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน

นโยบายการป�องกัน

ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นลงทุนขั้นตํ่า

วันเป�ดรับคําส่ังซื้อและขายคืน

วันรับเง�นค�าขายคืน

ค�าธรรมเนียมการขาย

ค�าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม Feeder Fund,

กองทุนรวมที่เน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

6

ตามดุลยพ�นิจผู�จัดการกองทุน

ไม�กําหนด

ช�วง IPO : ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต�เวลาเร��มเป�ดทําการ - 15.30 น.

หลัง PO : ทุกวันทําการซื้อขาย ต้ังแต�เวลาเร��มเป�ดทําการ - 14.00 น.

T+5

ไม�เกิน 3.21% (ช�วง IPO : เร�ยกเก็บ 0.50% 1 หลัง IPO : เร�ยกเก็บ 1.00%)

ไม�เกิน 3.21% ต�อป� (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)

ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.177% ต�อป�)

ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.107% ต�อป�)

กองทุน KT-EPIC เหมาะสําหรับใคร?

• ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวม

 ไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ��มสูงข�้นหร�อลดลงจนตํ่ากว�ามูลค�าท่ีลงทุน

 และทําให�ขาดทุนได�

• ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวัง

 ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว�าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

• ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�

ป�จจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ

• ความเส่ียงทางตลาด

• ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร

• ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

• ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร

• ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน
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มุมมองการลงทุนในระยะถัดไป

สินทรัพย�

ที่มา: ฝ�ายกลยุทธ�การลงทุนและลูกค�าสัมพันธ� บลจ.กรุงไทย

สรุปภาพรวมตลาด เดือนกุมภาพันธ� 2022

ด�านนักลงทุนเชื่อว�าในระยะยาวเฟดจะไม�สามารถใช�อัตราดอกเบี้ยฯที่สูงกว�า 2% ได�นาน จากระดับของหนี้ของเอกชนและรัฐบาลที่สูงข�้น
ในหลายป�ที่ผ�านมา และการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวมีความไม�แน�นอนสูงโดยความเห็นของนักลงทุนต�อการปรับอัตราดอกเบี้ยฯ
ในระดับต�างๆลดความ HAWKISH ลงทันทีจากเหตุการณ�สงครามในยูเครนจากเดิมเชื่อว�าจะมีการข�้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมีนาคม
ลดลงมาอยู�ที่ 0.25%เพ�่อรอดูสถานการณ�

ภูมิภาคเอเชียได�รับผลกระทบน�อยกว�าเนื่องจากอยู�ไกลจากพ�้นที่ความขัดแย�ง ตลาดหุ�นญี่ปุ�นและจ�นปรับตัวลดลงราว 3-4% 
ส�วนตลาดอาเซียนหลายประเทศมีขนาดไม�ใหญ�นักและมีความสัมพันธ�ต่ำกับตลาดพัฒนาแล�วในช�วงที่ผ�านมา เช�น ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซีย
เว�ยดนาม รวมถึงไทย ปรับตัวข�้น 1-3% สวนทางทิศทางตลาดส�วนใหญ�ของโลก

ตลาดหุ�นทั่วโลกมีความผันผวน จาก 2 ป�จจัยหลักคือความไม�แน�นอนของทิศทางนโยบายเฟดและความเสี่ยงระหว�างประเทศรัสเซีย
และยูเครน ที่ออกคำสั่งทางการทหารให�มีการบุกรุกเข�าในหลายพ�้นที่ของประเทศยูเครน

หุ�นเติบโตที่มีสัดส�วนเยอะในสหรัฐฯ มีความอ�อนไหวสูงต�อความไม�แน�นอน และดัชนี VIX INDEX ปรับข�้นมา 30 จ�ด ส�วนหุ�นยุโรปอาจได�รับ
ผลกระทบมากข�้นหากสถานการณ�บานปลาย และดัชนีตลาดหุ�นประเทศรัสเซียถูกเทขายหนักปรับตัวลดลงรุนแรงกว�า 30%

ตราสารหนี้ไทย 

ตราสารหนี้ต�างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต�างประเทศ

อสังหาร�มทรัพย�
และ REITS

คาดว�าการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจโลกจะยังคงเป�นไปอย�างต�อเน่ืองจากการใช�จ�ายบร�โภคและการลงทุนในแต�ละประเทศท่ียังคงมีแนวโน�มแข็งแกร�ง
โดยการจ�างงานน�าจะยังคงเติบโตต�อจากป�ที่ผ�านมาจนเร��มเข�าสู�ภาวะตึงตัวในช�วงปลายป� ในขณะที่ป�ญหาเร�่องห�วงโซ�อุปทานน�าจะค�อย ๆ
คลายความรุนแรงไป ทำให�เราคาดการณ�ว�าเง�นเฟ�อน�าจะยังคงโตเนื่องแต�จะไม�ร�อนแรงจนเกินไป โดยเรามีมุมมองบวกต�อหุ�นที่ยังมีแนวโน�ว
การเติบโตต�อท�ามกลางตลาดที่มีแนวโน�มผันผวนข�้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเง�นเข�มงวดข�้น

คาดว�าการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจโลกจะยังคงเป�นไปอย�างต�อเน่ืองจากการใช�จ�ายบร�โภคและการลงทุนในแต�ละประเทศท่ียังคงมีแนวโน�มแข็งแกร�ง
โดยการจ�างงานน�าจะยังคงเติบโตต�อจากป�ที่ผ�านมาจนเร��มเข�าสู�ภาวะตึงตัวในช�วงปลายป� ในขณะที่ป�ญหาเร�่องห�วงโซ�อุปทานน�าจะค�อย ๆ 
คลายความรุนแรงไป ทำให�เราคาดการณ�ว�าเง�นเฟ�อน�าจะยังคงโตเนื่องแต�จะไม�ร�อนแรงจนเกินไป โดยเรามีมุมมองบวกต�อหุ�นที่ยังมีแนวโน�ว
การเติบโตต�อท�ามกลางตลาดที่มีแนวโน�มผันผวนข�้นจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเง�นเข�มงวดข�้น

ภาวการณ�ลงทุนในตราสารหน้ีต�างประเทศ จะยังคงได�รับผลกระทบเชิงลบจากวัฏจักรดอกเบ้ียขาข�น้ในรอบป�น้ีซ่ึงส�งผลให�ตลาดตราสารหน้ี
เผชิญกับความผันผวนที่สูงอย�างต�อเนื่อง ในขณะที่ความกังวลต�อป�จจัยความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร�ที่ส�งผลกระทบต�อความไม�แน�นอน
ของทิศทางเศรษฐกิจโลกและราคาสินค�าโภคภัณฑ� ซึ่งเป�นแรงกดดันกับตลาดต�อความคาดหวังของการรับมือเง�นเฟ�อและการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก

ตลาดหุ�นไทยฟ��นตัวหลังจากการผ�อนคลายนโยบายการควบคุมการแพร�ระบาดไวรัสที่มีความชัดเจนมากข�้นส�งผลให�ภาคการบร�โภค
และการบร�การเร��มฟ��นตัวอีกครั้ง ในขณะที่เศรษฐกิจไทยได�ผ�านจ�ดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 ที่ผ�านมา การดำเนินนโยบายทางการเง�นที่
ผ�อนคลายเพ�่อช�วยกระตุ�นเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่อง เป�นป�จจัยดึงดูดต�อนักลงทุนต�างประเทศที่เร��มทยอยกลับมามีกระแสเง�นลงทุนไหล
เข�าตลาดตราสารทุนติดต�อกัน

ตลาดตราสารหนี้ไทยได�รับผลกระทบจากวัฏจักรการปรับข�้นของดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกเพ�่อควบคุมทิศทางเง�นเฟ�อ
ที่ปรับตัวสูงข�้นอย�างรวดเร็วในไตรมาสที่ผ�านมา โดยตราสารหนี้ไทยมีโอกาสที่กลุ�มพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางมีแนวโน�มจะปรับข�้นสูงกว�า
การเพ��มข�้นของอัตราผลตอบแทนกลุ�มพันธบัตรระยะยาว จ�งทำให�เส�นอัตราผลตอบแทนมีลักษณะเพ��มข�้นแต�ลาดชันลดลง อย�างไรก็ตาม
ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟ��นตัวช�ากว�าทั่วโลกตั้งแต�การระบาดเป�นต�นมา ในขณะที่อัตราเง�นเฟ�อพ�้นฐานไทยปรับตัวข�้นในระดับ
ที่ไม�สูงมาก ส�งผลให�เราคาดว�าธปท. จะไม�ปรับข�้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วๆนี้ เป�นป�จจัยดึงดูดกระแสเง�นลงทุนต�างชาติที่เข�ามาทยอยเก็งกำไร
ในตลาดตราสารหนี้ควบคู�กับค�าเง�นบาทเช�นกัน

30%

MARCH

0.25%
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มุมมองการลงทุนในระยะถัดไป (ต�อ)

สินทรัพย�

ตราสารหนี้ไทย 

ตราสารหนี้ต�างประเทศ

ตราสารทุนไทย

ตราสารทุนต�างประเทศ

อสังหาร�มทรัพย�
และ REITS

ระยะสั้นมีแนวโน�มความผันผวนจะกลับมาสูงข�้น อย�างไรก็ดีการปรับตัวเข�าของเศรษฐกิจเข�าสู�สภาวะปกติก�อนการแพร�ระบาดส�งผล
ให�อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจในระยะยาวมีความน�าสนใจ

การลงทุนในสินทรัพย�ประเภทนี้ยังคงเป�นตัวเลือกที่ดีในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู�ในระดับต่ำ

ถึงแม�ว�าตลาดตราสารหนี้จะมีความผันผวนที่สูงข�้นจากป�จจัยทางเศรษฐศาสตร�ในภาพรวมการปรับตัวข�้นอย�างรวดเร็วของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและเอกชน ส�งผลให�ยีลด�ของสินทรัพย�มีความน�าสนใจเพ��มข�้นในระยะยาว โดยเฉพาะตราสารหนี้
กลุ�มประเทศเอเชียที่มีความเสี่ยงต�อทิศทางเง�นเฟ�อต่ำกว�ายุโรปและสหรัฐฯ

มีมุมมองที่ดีข�้นสำหรับหุ�นไทยหลังป�จจัยด�านลบต�าง ๆ คลายตัวลง โดยเน�นในกลุ�มอุตสาหกรรมที่มีทิศทางเติบโตตามการฟ��นตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล�ว

ตราสารหนี้มีแนวโน�มให�ผลตอบแทนต่ำกว�าปกติในภาวะดอกเบี้ยขาข�้น อย�างไรก็ตาม การปรับตัวของดอกเบี้ยตราสารหนี้ไทยอาจ
เป�นไปได�ช�ากว�าตราสารหนี้ต�างประเทศ ตราสารหนี้เอกชนยังคงให�อัตราผลตอบแทนที่น�าลงทุน
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มุมมองต�อสินทรัพย�

ตัวอย�างสัดส�วนการลงทุน 4 พอร�ตฯแบ�งตามประเภทของตราสาร ซึ่งประเมินจากคะแนนความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค�า
(ในพอร�ตการลงทุนสามารถเลือกจัดสรรกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย�ประเภทเดียวกันทดแทนได�)

คะแนนระหว�าง 15 - 21 คะแนนระหว�าง 22 - 29 คะแนนระหว�าง 30 - 36 คะแนนตั้งแต� 37 ข�้นไป
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ความเสี่ยง สูงมากความเสี่ยง ค�อนข�างตํ่า ความเสี่ยง ปานกลาง ความเสี่ยง สูง
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ตัวอย�างพอร�ตโฟลิโอแนะนำเบื้องต�นสำหรับผู�ลงทุนตามระดับความเสี่ยง
ปรับปรุงใหม� มีนาคม 2022
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ข�อมูลผลการดําเนินงานกองทุน ณ วันท่ี ��������������
ตารางแสดงผลการดําเนินงานย�อนหลังทั้งหมด ��  กองทุนภายใต� ��� �
�	��� 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต ไม�สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต
หมายเหตุ : * HIDIVPLUSUNIT ใช�ผลตอบแทนย�อนหลังของ HIDIVPLUSG ซึ่งเป�นกองทุนรวมหลัก
 **  ที่มา Morningstar

$ = กองทุนอาจมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน แต� ได�มีการทําการป�องกันความเส่ียงไว�แล�วตามดุลยพ�จของผู�จัดการกองทุน
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ข�อความจำกัดความรับผิด (DISCLAIMER)

บร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในข�อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ ห�ามมิให�ผู�ใดใช�ประโยชน� ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดง ให�ปรากฏหร�อเผยแพร�ต�อสาธารณชน

ไม�ว�าด�วยประการใด ซึ่งข�อมูลในเอกสารนี้ไม�ว�าทั้งหมดหร�อบางส�วน เว�นแต�ได�รับอนุญาตเป�นหนังสือจากบร�ษัทเป�นการล�วงหน�า 

ข�อมูลและเนื้อหาสาระที่ปรากฎในเอกสารเผยแพร�ฉบับนี้จัดทําและเผยแพร�โดยบร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) เอกสารนี้มีวัตถุประสงค�

เพ�่อเป�นข�อมูล และมิได� เป�นส�วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หร�อการแนะนำให�ซื้อหร�อขายผลิตภัณฑ�ใดๆเป�นการเฉพาะเจาะจง แม�ว�าข�อมูลที่ปรากฏในเอกสาร

นี้จะได�มาจากแหล�งข�อมูลที่เชื่อถือได� แต�บร�ษัทไม�สามารถรับผิดชอบในความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว 

บร�ษัทมิได�ให�คำปร�กษาด�านบัญชี ภาษี หร�อกฏหมาย โดยผู�ลงทุนควรปร�กษาเร�่องดังกล�าวกับที่ปร�กษาการเง�น และหร�อผู�ให�คำปร�กษา ก�อนการตัดสินใจใดๆ

ที่เกี่ยวเนื่องกับข�อมูลในเอกสารนี้ ผู�ลงทุนควรพ�จารณาว�าการลงทุนดังกล�าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได�รับคำปร�กษาจากผู�ให�คำปร�กษา

ด�านการลงทุนที่ได�รับอนุญาต

บร�ษัทมิได�มอบอำนาจให�บุคคลใดเป�นผู�ให�ข�อมูล หร�อเป�นตัวแทน รับรอง แสดง หร�อรับประกันข�อมูลใดๆที่มิได�ปรากฏอยู�ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล�าว ให�ถือว�าข�อมูลที่กล�าวถึงนั้นไม�อาจนำมาประกอบการพ�จารณาได�

ผลตอบแทนในอดีตมิได�แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค�าของเง�นลงทุน รวมถึงรายได�จากการลงทุนสามารถลดลงและเพ��มข�้นได� ผลตอบแทน

ในอนาคตไม�สามารถรับประกันได� และผู�ลงทุนอาจได�รับเง�นคืนน�อยกว�าเง�นลงทุนเร��มแรก แม�กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ�ดังกล�าวเป�นประเภทคุ�มครองเง�นต�น

ก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู�ออกตราสารไม�สามารถชำระหนี้บางส�วนหร�อทั้งหมดตามสัญญาได� ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป�นความเห็นป�จจ�บัน

ตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท�านั้น

ไม�มีการรับประกันว�ากลยุทธ�การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต�ภาวะตลาดทุกประเภท และผู�ลงทุนแต�ละท�านควรที่จะประเมินความสามารถของตน

ในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย�างยิ�งในช�วงที่ตลาดปรับตัวลดลง

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2044 4000 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159
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