ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

IPO: วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต้ ่างประเทศ 6M70
- ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M70 Fund
- Not for Retail Investors (AI)
(KFFAI6M70)

บลจ.กรุ งศรี จากัด

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ซึ่งได้รับการรับรองโดย CAC

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอืน่ ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี ้
และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคา้ ประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน
และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) ทัง้ นี ้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยการทาสัญญาป้องกันความเสี่ย ง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจานวน (fully hedge)

(2) กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนนีจ้ ะลงทุนครัง้ เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
▪

กองทุนรวมนีม้ ีสภาพคล่องจากัด เนื่องจากเป็ นกองทุนที่ไม่เปิ ดให้ซือ้ ขายแบบกองทุนเปิ ดทั่วไป โดยกองทุนมีการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน้

▪

กองทุนรวมนีไ้ ม่ได้ถกู จากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

▪

เงินฝากประจาของธนาคารอิสลาม (Mudaraba) มีลกั ษณะการจ่ายผลตอบแทนแตกต่างจากเงินฝากทั่วไป เนื่องจากตาม
หลักศาสนาอิสลามจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรู ปอัตราส่วนแบ่งกาไร (profit rate) และผูท้ ่ีนาเงินฝากไปลงทุน และ/หรือ
ธนาคารอิสลาม ไม่มีขอ้ ผูกผันในการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าว

▪

กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
1. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
credit rating ตาม
national credit rating

Gov.bond/ AAA

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน
AA, A
BBB
ต่ากว่า BBB

unrated

ต่า
credit rating ตาม
international credit rating

สูง
AAA

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน
AA, A
BBB
ต่ากว่า BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่กี องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
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2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ต่า
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ต่า

สูง

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ต่า

สูง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และประเทศจีน

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ต่า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงไม่จาเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนกับตัวชีว้ ดั

ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.krungsriasset.com
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
9 กุมภาพันธ์ 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)

อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน วันทาการซือ้ :
เสนอขายเพียงครัง้ เดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันสุดท้าย ทัง้ นี ้ จะรับชาระเป็ นเช็คจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 510,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000 บาท
วันทาการขายคืน :
กองทุนนีไ้ ม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุน
ปลายทาง) ในวันทาการก่อนวันสิน้ สุดอายุโครงการ ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทารายการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทาการถัดไป ดังนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้
โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนปลายทาง
อย่างไรก็ตาม ในกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงิน -สะสมมูล ค่า (KFCASH-A) ตามที่กล่ าวไว้
ข้างต้น โดยจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนีต้ ่างประเทศ
6M70 - ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) พร้อมกับจานวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรายในวันที่สิน้ สุดอายุโครงการ และชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ท่ี : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
รายชือ่ ผู้จัดการกองทุน
ชือ่ นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุนรวมนี้

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน /
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

9 กุมภาพันธ์ 2565

นายจาตุรนั ต์ สอนไว
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▪ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือ
▪ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิ่มเติมได้ท่ี www.krungsriasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ าหมายการลงทุนของ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต้ ่างประเทศ 6M70 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
รายละเอียดของตราสารทีค่ าดว่าจะลงทุน
ตราสารทีล่ งทุน (1)

อันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6)
National
International
rating
rating
A/Fitch

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่อปี )(2)

เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
Doha Bank (DHBK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
A1/Moody's
Masraf Al Rayan (MARK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
A/Fitch
The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
A/Fitch
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
A/Fitch
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน
A/Fitch
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ของ
Ahli Bank (AHLI) - กาตาร์
รวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3), (5)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี ) (4)
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)
หมายเหตุ :
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

สัดส่วน
การลงทุน
(1)

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ
(ต่อปี ) (1)

1.00%

19%

0.19%

0.58%

19%

0.11%

0.56%

19%

0.11%

0.52%

19%

0.10%

0.45%

19%

0.09%

0.47%

5%

0.02%
0.62%

(0.12%)
0.50%
6 เดือน

บริษัทจัดการจะใช้ดลุ พินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจาเป็ นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ตราสารที่
คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตราสาร/ผูอ้ อกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น 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 รักยัต อินโดนีเซีย , ธนาคาร มาลายัน เบอหัด , ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย, ตราสารหนีธ้ นาคารแห่ง
ประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน),
ธนาคาร กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
(ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน), ธ. Masraf Al Rayan (MARK), และ/
หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จากัด
แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายของกองทุนนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษี ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนใ น
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบั ซือ้ คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติ ามอัตราที่โฆษณาไว้
ในกรณีท่ีอตั ราผลตอบแทนที่กองทุนได้รบั หลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ท่ีจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้ง
ไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
จากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อา้ งอิง ดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อา้ งอิงโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออื่น
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด

คาอธิบายความเสีย่ ง
▪ คาอธิบายความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน
(credit rating) ซึง่ เป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่ากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ที่จะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

ต่ากว่า ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
BBB

▪ คาอธิบายความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ ่ี
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
(2) ความเสี่ยงที่มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งจะพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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▪ คาอธิบายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่ อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสัดส่ วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

▪ คาอธิบายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ ออกตราสารรายใดรายหนี่ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุ น กระจุก ตั วในหมวดอุ ตสาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตั วลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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