
 
 

 

 

 

             

             

             

        

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 6 เดอืน ได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
ดังน้ัน หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
              

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M70  
- หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)   

Krungsri Foreign Fixed Income 6M70 Fund  
- Not for Retail Investors (AI) 

(KFFAI6M70) 

กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บลจ.กรุงศรี จ ากัด 
ซ่ึงได้รับการรับรองโดย CAC 

  
  
  
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืน่ๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565 IPO: วนัที่ 2 – 8 กมุภาพนัธ ์2565 

ผลการด าเนินงาน 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิท่ีแนน่อน หรอืรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

▪ ผูล้งทนุที่ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรอืสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษัิทจดัการ  

▪ อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ีพอ 
 

 

 

 

 

 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

▪ ผูล้งทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากวา่หุน้ได ้
 

 

 

 

 

(1)  นโยบายการลงทุน 

กองทนุลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV โดยจะเนน้ลงทนุในตราสารหนี ้
และ/หรือเงินฝากท่ีออก รบัรอง รบัอาวลั หรือค า้ประกันการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงิน 
และ/หรือภาคเอกชน ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยการท าสญัญาปอ้งกนัความเส่ียง
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ านวน (fully hedge) 

(2)  กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน 

กองทนุนีจ้ะลงทนุครัง้เดียว โดยจะถือทรพัยส์ินท่ีลงทนุไวจ้นครบอายโุครงการของกองทนุรวม (buy-and-hold fund) 
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ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ 

1. ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

credit rating ตาม  
national credit rating 

อันดับความน่าเช่ือถอืส่วนใหญ่ของกองทนุ 

Gov.bond/ AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 

 ต ่า    สูง 
credit rating ตาม  
international credit rating 

อันดับความน่าเช่ือถอืส่วนใหญ่ของกองทนุ 

AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเช่ือถือนัน้เกินกวา่ 20% ของ NAV 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค าเตอืนทีส่ าคัญ 
▪ กองทนุรวมนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีไม่เปิดใหซ้ือ้ขายแบบกองทนุเปิดทั่วไป โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านัน้ 

▪ กองทนุรวมนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 

▪ เงินฝากประจ าของธนาคารอิสลาม (Mudaraba) มีลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนแตกต่างจากเงินฝากทั่วไป เน่ืองจากตาม
หลกัศาสนาอิสลามจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปอตัราส่วนแบ่งก าไร (profit rate) และผูท่ี้น าเงินฝากไปลงทุน และ/หรือ
ธนาคารอิสลาม ไม่มีขอ้ผกูผนัในการจ่ายผลตอบแทนดงักลา่ว 

▪ กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศกาตารแ์ละประเทศจีน ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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2. ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ต ่ากว่า 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ต ่า    สูง 
 

ความผนัผวนของ 
ผลการด าเนินงาน (SD) 

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

ต ่า    สูง 
 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

 - ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

< 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ต ่า    สูง 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ต ่า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ต ่า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศกาตารแ์ละประเทศจีน 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การปอ้งกนัความเสี่ยง fx ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกัน 

ต ่า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการปอ้งกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่า 90% ของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.krungsriasset.com 
  

http://www.krungsriasset.com/


4 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจรงิ ตามท่ีจ่ายจรงิ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ 
เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดแลว้ 

 

  

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เนื่องจากกองทนุมีการบรหิารจดัการแบบ buy & hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จงึไม่จ าเป็นตอ้งเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุกบัตวัชีว้ดั 

ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

*คณุสามารถดขูอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

ผลการด าเนินงานในอดตี 
 

http://www.krungsriasset.com/
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 

วันทีจ่ดทะเบยีน 9 กมุภาพนัธ ์2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร) 

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ :   
เสนอขายเพียงครัง้เดียวช่วง IPO ระหวา่งวนัที่ วนัที่ 2 – 8 กมุภาพนัธ ์2565 ภายในเวลา 15.30 น.  
ของวนัสดุทา้ย ทัง้นี ้จะรบัช าระเป็นเช็คจนถึงวนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2565 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก :   510,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000 บาท 

วันท าการขายคืน  :  
กองทนุนีไ้ม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ และจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) (กองทุน
ปลายทาง) ในวันท าการก่อนวันสิน้สุดอายุโครงการ ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท าการถดัไป ดงันัน้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได ้
โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ตามที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ โดยจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้่างประเทศ 
6M70 - หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (AI) พรอ้มกบัจ านวนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายในวนัที่สิน้สดุอายุโครงการ และช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป โดยถือว่าบริษัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์ินไดท้ี่ :  เว็บไซต ์www.krungsriasset.com 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือ  นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันทีเ่ริ่มบริหารกองทุนรวมนี ้

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 9 กมุภาพนัธ ์2565 

นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 9 กมุภาพนัธ ์2565 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

▪ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา โทร. 1572 หรอื 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ  

ทัง้นี ้คณุสามารถตรวจดรูายช่ือผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิ่มเติมไดท้ี่ www.krungsriasset.com  

ตดิต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน / 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศร ีจ ากดั 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์:  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
Website :  www.krungsriasset.com  Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 
หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิด 
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html 

  

ข้อมูลอืน่ๆ 
 

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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ข้อมูลเกี่ยวกบัเป้าหมายการลงทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M70 - หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 

รายละเอียดของตราสารทีค่าดว่าจะลงทุน 

ตราสารทีล่งทุน (1) 

อันดับความน่าเช่ือถอืของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
(ต่อปี)(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน 

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที ่
กองทุนจะไดรั้บ  

(ต่อปี) (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ 
Doha Bank (DHBK) - กาตาร ์

 A/Fitch 1.00% 19% 0.19% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ 
Masraf Al Rayan (MARK) - กาตาร ์

 A1/Moody's 0.58% 19% 0.11% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ 
The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร ์

 A/Fitch 0.56% 19% 0.11% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ 
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน 

 A/Fitch 0.52% 19% 0.10% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ 
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮอ่งกง - จีน 

 A/Fitch 0.45% 19% 0.09% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า ของ  
Ahli Bank (AHLI) - กาตาร ์

 A/Fitch 0.47% 5% 0.02% 

รวม 0.62% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3), (5)  (0.12%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเมื่อรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ (ตอ่ปี) (4) 0.50% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 6 เดือน 
หมายเหต ุ:  
(1)   บริษัทจดัการจะใชด้ลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่ลงทนุหรือสดัสว่นการลงทนุไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท์ี่จ  าเ ป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ตราสารที่
คาดวา่จะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผูอ้อกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบไุวข้า้งตน้ 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.CIMB, ธ.
Bank of Communications (BOCOM), ธ.Al Khalij Commercial Bank (KCBK), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC 
(ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รกัยตั อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายนั เบอหดั, ตราสารหนีภ้าครฐัไทย, ตราสารหนีธ้นาคารแห่ง
ประเทศไทย, บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน), บริษัท แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน), บริษัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากัด (มหาชน), 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห ์
(ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน), ธ. Masraf Al Rayan (MARK), และ/
หรือตราสารที่อยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศร ีจ ากดั 

(2)   แหลง่ที่มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565 
(3)   ค่าใชจ้่ายของกองทนุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง แตจ่ะไม่เกินจากที่ระบใุนโครงการ 
(4) หากไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อตัราภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุใน

ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั ผูถื้อหน่วยอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว ้และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัติามอตัราที่โฆษณาไว ้

(5)  ในกรณีที่อตัราผลตอบแทนที่กองทนุไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสงูกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามที่ไดแ้จง้
ไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธ์ิเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม
จากที่ไดป้ระมาณการไว ้โดยจะไม่เกินอตัราสงูสดุที่เรยีกเก็บไดต้ามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(6)   อนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่อา้งอิงดงักล่าว อาจแตกต่างจากอนัดบัความน่าเช่ือถือที่อา้งอิงโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออื่น 
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▪ ค าอธิบายความเสีย่งจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารที่ลงทนุ 
(credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดับทีน่่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูที่สดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุที่จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต ่ามากที่จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ ่ากว่า 
น่าลงทุน 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสี่ยงสงูที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

▪ ค าอธิบายความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ี่
ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมที่มีอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะ
มีโอกาสเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากวา่ 

(2) ความเสี่ยงที่มีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งจะพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมีคา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

  

▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

ค าอธิบายความเสีย่ง 
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▪ ค าอธิบายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งท าได้
ดงัตอ่ไปนี ้

ป้องกันความเส่ียงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพนิิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการปอ้งกนั
ความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะปอ้งกนัความเสี่ยงหรอืไม่ 

ไม่ป้องกันความเส่ียงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

▪ ค าอธิบายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ีง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ 
กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกวา่กองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


