ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
ข้ อมูล ณ วันที* 5 มิถนุ ายน 2563

IPO: วันที* 9 – 15 มิถนุ ายน 2563

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M41
- ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M41 Fund
- Not for Retail Investors (AI)
(KFFAI6M41)

บลจ.กรุ งศรี จํากัด
ซึ"งได้ รับการรับรองโดย CAC*
(*โครงการแนวร่
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย)

กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมที"เน้ นลงทุนแบบมีความเสี"ยงต่ างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนีในช่ วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทุนนีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ดังนัน หากมีปัจจัยลบที"ส่งผลกระทบต่ อการลงทุนดังกล่ าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ศษ
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที"ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื"นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่
รวม ใช่ การฝากเงิ
การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุ น ลงทุ น ในต่ า งประเทศโดยเฉลี* ย ในรอบปี บัญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้ น ลงทุ น ใน
ตราสารหนี ; และ/หรื
หรื อเงินฝากที*ออก รับรอง รับอาวัล หรื อคํ ;าประกั
;าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรื
หรื อภาคเอกชน ที*มีมีอนั ดับความน่าเชื*อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที*สามารถ
ลงทุนได้ (Investment
Investment Grade) ทังนี
; ; กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ าโดยการทําสัญญาป้องกัน
ความเสี*ยงของอัตราแลกเปลี*ยนเงินเต็มจํานวน (fully hedge)

(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนนี ;จะลงทุนครัง; เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที*ลงทุนไว้ จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
ผู้ลงทุนที*คาดหวังผลตอบแทนที*สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที*อาจตํ*ากว่าหุ้นได้

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที*เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที*แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที*ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื*อรับเงินในช่
ใน วงเวลา 6 เดือน

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี
อ่ านหนั
หนังสือชี ;ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผูผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที"สาํ คัญ
กองทุนรวมนี ;มีสภาพคล่องจํากัด เนื*องจากเป็ นกองทุนที*ไม่เปิ ดให้ ซื ;อขายแบบกองทุนเปิ ดทัว* ไป โดยกองทุนมีการรับซื ;อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน;
กองทุนรวมนี ;ไม่ได้ ถกู จํากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที*มีความเสี*ยงตํ*าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน; จึงมีความเสี*ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมนี ;ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี*ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย

ปั จจัยความเสี"ยงที"สาํ คัญ
1. ความเสี"ยงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

Gov.bond/ AAA
ตํ"า

credit rating ตาม
international credit rating

AAA

อันดับความน่ าเชื"อถือส่ วนใหญ่ ของกองทุน
AA, A
BBB
ตํ"ากว่ า BBB

unrated
สูง

อันดับความน่ าเชื"อถือส่ วนใหญ่ ของกองทุน
AA, A
BBB
ตํ"ากว่ า BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีที*กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื*อถือนันเกิ
; นกว่า 20% ของ NAV
2. ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
อายุเฉลีย* ของทรัพย์สนิ ที*ลงทุน
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ"ากว่ า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
ตํ"า
< 5%
ตํ"า

5% – 10%

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี
สูง

10% - 15%

15% - 25%

> 25%
สูง
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3. ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ"ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม

< 10%

10% – 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ตํ"า

สูง

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ"ง (high sector concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
< 20%
20% - 50%
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม
ตํ"า
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

50% - 80%

> 80%
สูง

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ"ง (high country concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
< 20%
20% - 50%
รายประเทศรวม
ตํ"า
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และจีน

50% - 80%

> 80%
สูง

4. ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสีย* ง fx

ทังหมด/เกือบทังหมด

บางส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน

ตํ"า
สูง
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย* งจากการเปลีย* นแปลงของอัตราแลกเปลีย* นไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ*มเติมได้ ที* www.krungsriasset.com
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ค่ าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที*คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน; คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
NAV

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
อขาย
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื ;อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี*ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี*ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

ตามที*จ่ายจริ ง

ตามที*จ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้ จ่ายอื*นๆ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที*เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื
และ หรื อผู้สงั* ซื ;อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น
เป็ นอัตราที*รวมภาษี มลู ค่าเพิ*มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื*นใดแล้ ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ*งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด/อ้ างอิง (Benchmark)
Benchmark) :
ไม่มี เนื*องจากกองทุ
กองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื*อให้ ได้ ผลตอบแทนที*คาดหวังตามระยะเวลาที*กําหนด
จึงไม่จําเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี ;วัด

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ -
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ข้ อมูลอื"นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724
2724-3377

วันที"จดทะเบียน

16 มิถนุ ายน 2563 (อาจมี
อาจมีการเปลีย* นแปลงได้ ตามที*บริ ษัทจัดการเห็นสมควร)
สมควร

อายุโครงการ

ประมาณ 6 เดือน

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ :
เสนอขายเพียงครัง; เดียวช่วง IPO ระหว่างวันที* 9 – 15 มิถนุ ายน 2563 ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันสุดท้ าย ทังนี
; ; จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที* 12 มิถนุ ายน 2563
มูลค่าขันตํ
; *าของการซื ;อครัง; แรก : 510,000 บาท
มูลค่
ลค่าขันตํ
; *าของการซื ;อครัง; ถัดไป : 2,000 บาท
วันทําการขายคืน :
กองทุนนี ;ไม่รับซื ;อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนโดย
ทําการสับเปลีย* นหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยั
ไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
ในวันทําการก่อนวันสิ ;นสุดอายุโครงการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ ที* : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื"อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชื"อ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที"

วันที"เริ"มบริหารกองทุนรวมนี

นายจาตุรันต์ สอนไว

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

16 มิถนุ ายน 2563

นายชูศกั ดิn อวยพรชัยสกุล

ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ

16 มิถนุ ายน 2563

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนที*ได้ รับการแต่งตังจากบริ
;
ษัทจัดการ
ทังนี
; ; คุณสามารถตรวจดูรายชื*อผู้สนับสนุนการขายฯ เพิม* เติมได้ ที* www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน / ร้ องเรียน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน; 1-2 โซนเอ ชัน; 12 ชัน; 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที"อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุ
สามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ* าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที*
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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ข้ อมูลเกี"ยวกับเป้าหมายการลงทุนของ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M41 – ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
รายละเอียดของตราสารที"คาดว่ าจะลงทุน
ตราสารที"ลงทุน (1)
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Doha Bank (DHBK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Al Khalij Commercial Bank (KCBK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Ahli Bank (AHLI) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊ า - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน
รวม

อันดับความน่ าเชื"อถือของ
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6)
National
rating

International
rating

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่ อปี )(2)

A/Fitch

2.15%

15%

0.32%

A/Fitch

1.45%

19%

0.28%

A/Fitch

1.45%

19%

0.28%

A/Fitch

1.21%

19%

0.23%

A/Fitch

1.19%

19%

0.23%

A/Fitch

0.90%

9%

0.08%

ประมาณการค่าใช้ จ่ายกองทุน (3), (5)
ประมาณการผลตอบแทนที*ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับเมื*อรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี ) (4)

สัดส่ วน ประมาณการ
การลงทุน ผลตอบแทนที"
(1)
กองทุนจะได้ รับ
(ต่ อปี ) (1)

1.41%
(0.21%)
1.20%

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)
6 เดือน
หมายเหตุ :
(1)
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดลุ พินิจในการเปลี*ยนแปลงทรัพย์สินที*ลงทุนหรื อสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื*อเป็ นการดําเนินการภายใต้ สถานการณ์ที*จําเป็ นและ
สมควรเพื*อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทําให้ ความเสี*ยงของทรัพย์สินที*ลงทุนเปลี*ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
; ; ตราสารที*
คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี*ยนแปลงเป็ นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื*น หรื อเพิ*มเติมจากตราสารที*ระบุไว้ ข้างต้ น เช่น ธ.Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China
Construction Bank (CCB), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. United Overseas
Bank LTD (UOB), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security
Bank (SECB), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD),
ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนี ;ภาครัฐไทย, ตราสารหนี ;ธนาคารแห่งประเทศไทย,
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน), บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน), บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร
ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน), บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน), และ/หรื อตราสาร
ที*อยู่ภายใต้ กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุ งศรี จํากัด
(2)
แหล่งที*มาของข้ อมูลจากอัตราผลตอบแทนที*เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรื อจากผู้ขาย ณ วันที* 5 มิถนุ ายน 2563
(3)
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนนี ;อาจมีการเปลี*ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที*ระบุในโครงการ
(4)
หากไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามที*กําหนดไว้ เนื*องจากสภาวะตลาดมีการเปลี*ยนแปลงไป หรื อโครงสร้ าง/อัตราภาษี ที*เกี*ยวข้ องกับการลงทุนใน
ตราสารมีการเปลี*ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนตามอัตราที*โฆษณาไว้ และ/หรื อ บริ ษัทจัดการอาจไม่รับซื ;อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติ ามอัตราที*โฆษณาไว้
(5)
ในกรณีที*อตั ราผลตอบแทนที*กองทุนได้ รับหลังหักค่าใช้ จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี*ยต่อปี ที*จะรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที*ได้ แจ้ ง
ไว้ ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิnเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรื อค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ*มเติม
จากที*ได้ ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที*เรี ยกเก็บได้ ตามที*ระบุไว้ ในหนังสือชี ;ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
(6)
อันดับความน่าเชื*อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื*อถือที*อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื*อถือที*อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื*อถืออื*น
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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
; ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี*ยงจากการ
ลงทุนซึง* ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง; และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี ;ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ;มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ;ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที*เสนอขายนัน;
ทังนี
; ; บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ;ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที* 5 มิถนุ ายน 2563 แล้ วด้ วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื*นสําคัญผิด

คําอธิบายความเสี"ยง
คําอธิบายความเสี"ยงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย* งจากการผิดนัดชําระหนี ;ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื*อถือของตราสารที*ลงทุน
(credit rating) ซึง* เป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ; โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที*ผา่ นมาและฐานะการเงินของ
ผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ;
ระดับการลงทุน

ระดับที"น่าลงทุน

ระดับที"ต"าํ กว่ า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที*สดุ มีความเสีย* งตํ*าที*สดุ ทีจ* ะไม่สามารถ
ชําระหนี ;ได้ ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย* งตํา* มากทีจ* ะไม่
สามารถชําระหนี ;ได้ ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสีย* งตํา* ที*จะไม่สามารถชําระหนี ;ได้ ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํ*ากว่า
BBB

ตํ*ากว่า
BBB(tha)

ตํ*ากว่า
Baa

ความเสีย* งปานกลางทีจ* ะไม่สามารถชําระหนี ;ได้ ตามกําหนด

ตํ*ากว่า ความเสีย* งสูงที*จะไม่สามารถชําระหนี ;ได้ ตามกําหนด
BBB

คําอธิบายความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
(1) เกิดจากการเปลีย* นแปลงของอัตราดอกเบี ;ยซึง* ขึ ;นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและ
;
ต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ;จะเปลีย* นแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี*ยนแปลงของอัตราดอกเบี ;ย เช่น หากอัตรา
ดอกเบี ;ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ;น อัตราดอกเบี ;ยของตราสารหนี ;ที*ออกใหม่ก็จะสูงขึ ;นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
;
ท; ี*
ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ;อขายในระดับราคาที*ตํ*าลง โดยกองทุนรวมที*มีอายุเฉลีย* ของทรัพย์สนิ ที*ลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลีย* นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที*มี portfolio duration ตํ*ากว่า
(2) ความเสีย* งที*มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ที*กองทุนรวมลงทุนจะเปลี*ยนแปลงเพิ*มขึ ;นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
;
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ*งจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย* นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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คําอธิบายความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (Currency Risk)
ความเสีย* งจากการเปลีย* นแปลงของอัตราแลกเปลีย* น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย* นแปลงของอัตราแลกเปลี*ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที*เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที*บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที*บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที*บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ ;นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน; การป้องกันความเสีย* งจากอัตราแลกเปลีย* นจึงเป็ นเครื* องมือสําคัญในการบริ หารความเสี*ยง ซึ*งทําได้
ดังต่อไปนี ;
ป้องกันความเสี"ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสีย* งจากอัตราแลกเปลีย* น
ป้องกันความเสี"ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุสัดส่ วนการป้องกัน ความเสี"ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี*ยงจากอัตรา
แลกเปลีย* น
อาจป้องกันความเสี"ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย* งจากอัตราแลกเปลีย* น เนื*องจากการป้องกัน
ความเสีย* งขึ ;นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย* งหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี"ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสีย* งจากอัตราแลกเปลีย* น

คําอธิบายความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี"ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง* หากเกิดเหตุการณ์ที*สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน* คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที*กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ"ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ*งหากเกิดเหตุการณ์ที*สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน;
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที*กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ" ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ*งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ*งหากเกิดเหตุการณ์ที*สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที*กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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