ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที 12 เมษายน 2565

IPO: วันที 19 – 25 เมษายน 2565

หนังสือ ชีชวนส่ว นสรุ ป ข้อ มูล สําคัญ
กองทุน เปิ ดกรุงศรีต ราสารหนีต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผูล้ งทุน รายย่อ ย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M75 Fund-Not for Retail Investors (AI)

(KFFAI6M75)
กองทุน รวมตราสารหนี
กองทุน รวมทีเ' น้น ลงทุน แบบมีค วามเสี'ยงต่างประเทศ

บลจ.กรุ งศรี จํากัด
ซึ'งได้ร ับ การรับ รองโดย CAC

ผู้ล งทุน ไม่ส ามารถขายคืน หน่วยลงทุน นีในช่ว งเวลา 6 เดือ น ได้ และกองทุน นีลงทุน กระจุก ตัวในหมวดอุต สาหกรรม
ดังนัน หากมีปั จ จัยลบทีส' ่งผลกระทบต่อ การลงทุน ดังกล่าว ผู้ล งทุน อาจสูญเสียเงิน ลงทุน จํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุน อะไร?
กองทุน รวมนีเหมาะกับ ใคร?
คุณต้อ งระวังอะไรเป็ นพิเ ศษ?
สัด ส่วนของประเภททรัพ ย์ส ิน ที'ล งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนิน งาน
ข้อ มูล อื'น ๆ

การลงทุน ในกองทุน รวมไม่ใ ช่ก ารฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุน อะไร?
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี 3
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุกูก ทีออก รับรอง รับอาวัล หรือคํา3 ประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ทีมีอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทัง3 นี 3 กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ3 ขายล่วงหน้าโดยการทําสัญญา
ป้องกันความเสียงของอัตราแลกเปลียนเงินเต็มจํานวน (fully hedge)

(2) กลยุท ธ์ใ นการบริห ารจัด การลงทุน
กองทุนนีจ3 ะลงทุนครัง3 เดียว โดยจะถือทรัพย์สินทีลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

กองทุน รวมนีเหมาะกับ ใคร?
 ผูล้ งทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุน้ ได้

กองทุน รวมนีไม่เ หมาะกับ ใคร
 ผูล้ งทุนทีเน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผูล้ งทุนทีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพือรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน

ทําอย่างไรหากยังไม่เ ข้าใจนโยบาย และความเสี'ย งของกองทุน นี
 อ่านหนังสือชีช3 วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุน หากไม่เ ข้าใจลัก ษณะและความเสี'ย งของกองทุน รวมนีดีพ อ
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คุณต้อ งระวังอะไรเป็ นพิเ ศษ?
คําเตือ นทีส' าํ คัญ


กองทุนรวมนีม3 ีสภาพคล่องจํากัด เนืองจากเป็ นกองทุนทีไม่เปิ ดให้ซือ3 ขายแบบกองทุนเปิ ดทัวไป โดยกองทุนมีการรับซือ3 คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน3



กองทุนรวมนีไ3 ม่ได้ถูกจํากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสียงตําเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน3 จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน



เงินฝากประจําของธนาคารอิสลาม (Mudaraba) มีลกั ษณะการจ่ายผลตอบแทนแตกต่างจากเงินฝากทัวไป เนืองจากตาม
หลักศาสนาอิสลามจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรู ปอัตราส่วนแบ่งกําไร (profit rate) และผูท้ ีนําเงินฝากไปลงทุน และ/หรือ
ธนาคารอิสลาม ไม่มีขอ้ ผูกผันในการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าว



กองทุนรวมนีล3 งทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย

ปั จ จัย ความเสี'ยงทีส' าํ คัญ
1. ความเสี'ยงจากการผิด นัด ชําระหนีของผู้อ อกตราสาร (Credit Risk)
credit rating ตาม
national credit rating

Gov.bond/ AAA

อัน ดับ ความน่าเชื'อ ถือ ส่วนใหญ่ข องกองทุน
AA, A
BBB
ตํ'ากว่า BBB

unrated

ตํ'า
credit rating ตาม
international credit rating

สูง
AAA

อัน ดับ ความน่าเชื'อ ถือ ส่วนใหญ่ข องกองทุน
AA, A
BBB
ตํ'ากว่า BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีทีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชือถือนัน3 เกินกว่า 20% ของ NAV
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2. ความเสี'ยงจากความผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน

ตํ'ากว่า 3 เดือ น

3 เดือ นถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํ'า
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ตํ'า

สูง

3. ความเสี'ยงจากการลงทุน กระจุก ตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี'ยงจากการลงทุน กระจุก ตัว ในผู้อ อกตราสารรายใดรายหนึ'ง (high issuer concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ตํ'า

สูง

- ความเสี'ยงจากการลงทุน กระจุก ตัวในหมวดอุต สาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ'ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ตํ'า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร

- ความเสี'ยงจากการลงทุน กระจุก ตัวในประเทศใดประเทศหนึ'ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ตํ'า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และจีน

4. ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี'ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสียง fx

ทังหมด/เกือ บทังหมด

บางส่วน

ดุล ยพิน ิจ

ไม่ป้ อ งกัน

ตํ'า

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนไม่นอ้ ยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ที www.krungsriasset.com
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ค่าธรรมเนีย ม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รบั
ดังนัน3 คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่าธรรมเนียมที'เ รียกเก็บ จากกองทุน รวม (% ต่อ ปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนีย มทีเ' รีย กเก็บ จากผู้ถ ือ หน่วย (% ของมูล ค่าซือขาย)
รายการ

สูงสุด ไม่เ กิน

เก็บ จริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ3 คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

ตามทีจ่ายจริง

ตามทีจ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ งซื
ั อ3 หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อืนใดแล้ว
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ผลการดําเนิน งานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัช นีช ีวัด /อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพือให้ได้ผลตอบแทนทีคาดหวังตามระยะเวลาทีกําหนด
จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชีว3 ดั

ประเภทกองทุน รวมเพื'อ ใช้เ ปรีย บเทีย บผลการดําเนิน งาน ณ จุด ขาย คือ Miscellaneous
*คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ที www.krungsriasset.com
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ข้อ มูล อื'น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิน ปั น ผล

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์
วัน ทีจ' ดทะเบียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377

อายุโ ครงการ

ประมาณ 6 เดือน

ซือและขายคืน หน่ว ยลงทุน

วัน ทําการซือ :
เสนอขายเพียงครัง3 เดียวช่วง IPO ระหว่างวันที วันที 19 - 25 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันสุดท้าย ทัง3 นี 3 จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที 22 เมษายน 2565
มูลค่าขัน3 ตําของการซือ3 ครัง3 แรก : 510,000 บาท
มูลค่าขัน3 ตําของการซือ3 ครัง3 ถัดไป : 2,000 บาท
วัน ทําการขายคืน :
กองทุนนีไ3 ม่รบั ซือ3 คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซือ3 คืนหน่วยลงทุนโดยทํา
การสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
(กองทุนปลายทาง) ในวันทําการก่อนวันสิน3 สุดอายุโครงการ ทั3งนี 3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทําการ
ถัดไป ดังนัน3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอืนได้ โดยให้เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีช3 วนของกองทุนปลายทาง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดาํ เนินการรับซือ3 คืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลียน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ตามทีกล่าวไว้
ข้า งต้น โดยจะดํา เนิ น การรับ ซื 3อ คื น หน่ ว ยลงทุ น อั ต โนมั ติ ข องกองทุ น เปิ ดกรุ ง ศรีต ราสารหนี 3
ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) พร้อมกับจํานวนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือทัง3 หมด
ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ทุก รายในวันที สิ น3 สุด อายุโครงการ และชํา ระเงิน ค่ า รับ ซื อ3 คืน หน่ วยลงทุ น
อัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายในวันทําการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com
ชื'อ นามสกุล
ขอบเขตหน้าที'
วัน ทีเ' ริ'ม บริห ารกองทุน รวมนี

รายชื'อ ผู้จ ัด การกองทุน

ผู้ส นับ สนุน การขาย
หรือ รับ ซือคืน
ติด ต่อ สอบถาม
รับ หนังสือ ชีชวน / ร้อ งเรียน

26 เมษายน 2565 (อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร)

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

26 เมษายน 2565

นายจาตุรนั ต์ สอนไว

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

26 เมษายน 2565

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือ
 ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ3 คืนหน่วยลงทุนทีได้รบั การแต่งตัง3 จากบริษัทจัดการ
ทัง3 นี 3 คุณสามารถตรวจดูรายชือผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิมเติมได้ที www.krungsriasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน3 1 - 2 โซนเอ ชัน3 12 ชัน3 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 นับสนุนการขายหรือรับซือ3 คืนหน่วยลงทุน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที
ธุร กรรมทีอ' าจก่อ ให้เ กิด
ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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ข้อ มูล เกี'ย วกับ เป้ าหมายการลงทุน ของ
กองทุน เปิ ดกรุ งศรีต ราสารหนีต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ล งทุน รายย่อ ย (AI)
รายละเอียดของตราสารทีค' าดว่าจะลงทุน
ตราสารทีล' งทุน (1)

อัน ดับ ความน่าเชื'อ ถือ ของ
ตราสาร/ผู้อ อกตราสาร (6)
National
International
rating
rating
A/Fitch

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่อ ปี )(2)

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
A1/Moody's
Masraf Al Rayan (MARK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
A-/Fitch
Doha Bank (DHBK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
A/Fitch
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
A-/Fitch
The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์
BBB-/Fitch
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ
Bank Rakyat Indonesia (BRI) - อินโดนีเซีย
รวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3), (5)
ประมาณการผลตอบแทนทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เมือรับซือ3 คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี ) (4)
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)
หมายเหตุ :
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

สัด ส่ว น
การลงทุน
(1)

ประมาณการ
ผลตอบแทนที'
กองทุน จะได้ร ับ
(ต่อ ปี ) (1)

0.82%

19%

0.16%

0.77%

14%

0.11%

0.41%

19%

0.08%

0.61%

19%

0.12%

0.52%

19%

0.10%

0.57%

10%

0.06%
0.63%
(0.13%)
0.50%
6 เดือน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลียนแปลงทรัพย์สินทีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมือเป็ นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ทีจําเป็ นและ
สมควรเพือรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทาํ ให้ความเสียงของทรัพย์สินทีลงทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ทัง3 นี3 ตราสารที
คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงเป็ นตราสาร/ผูอ้ อกตราสารอืน หรือเพิมเติมจากตราสารทีระบุไว้ขา้ 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.Ahli Bank
(AHLI), 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 มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนีภ3 าครัฐไทย, ตราสารหนีธ3 นาคารแห่งประเทศ
ไทย, บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน), ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา 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), ธ. Masraf Al Rayan (MARK), และ/หรือตรา
สารทีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จํากัด
แหล่งทีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนทีเสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที 12 เมษายน 2565
ค่าใช้จ่ายของกองทุนนีอ3 าจมีการเปลียนแปลง แต่จะไม่เกินจากทีระบุในโครงการ
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้เนืองจากสภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษี ทีเกียวข้องกับการลงทุนใน
ตราสารมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราทีโฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบั ซือ3 คืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราทีโฆษณาไว้
ในกรณีทีอัตราผลตอบแทนทีกองทุนได้รบั หลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียต่อปี ทีจะรับซือ3 คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามทีได้แจ้ง
ไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ†เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิมเติม
จากทีได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดทีเรียกเก็บได้ตามทีระบุไว้ในหนังสือชีช3 วนเสนอขายหน่วยลงทุน
อันดับความน่าเชือถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีอ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชือถือทีอ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชือถืออืน
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง3 ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ
ลงทุนซึงผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง3 และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช3 วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม3 ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช3 วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน3
ทัง3 นี 3 บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช3 วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที 12 เมษายน 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิด

คําอธิบ ายความเสี'ย ง
 คําอธิบ ายความเสี'ย งจากการผิด นัด ชําระหนีของผู้อ อกตราสาร (Credit Risk)
ความเสียงจากการผิดนัดชําระหนีข3 องผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของตราสารทีลงทุน
(credit rating) ซึงเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี 3 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี3
ระดับ การลงทุน

ระดับ ทีน' ่าลงทุน

ระดับ ทีต' 'าํ กว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบ าย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตําทีสุดทีจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ3 ด้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียงตํามากทีจะไม่
สามารถชําระหนีไ3 ด้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีไ3 ด้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนีไ3 ด้ตามกําหนด

ตํากว่า ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีไ3 ด้ตามกําหนด
BBB

 คําอธิบ ายความเสี'ย งจากความผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย3 ซึงขึน3 กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง3 ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ3 ะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย3 เช่น หากอัตรา
ดอกเบีย3 ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน3 อัตราดอกเบีย3 ของตราสารหนีท3 ีออกใหม่ก็จะสูงขึน3 ด้วย ดังนั3นราคาตราสารหนีท3 ี
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ3 ขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
(2) ความเสียงทีมีมลู ค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึน3 หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง3 ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึงจะพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

8

 คําอธิบ ายความเสี'ย งจากการเปลี'ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี'ย น (Currency Risk)
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึน3 กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน3 การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียง ซึงทําได้
ดังต่อไปนี 3
ป้ อ งกัน ความเสี'ยงทังหมดหรือ เกือ บทังหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ป้ อ งกัน ความเสี'ย งบางส่ว น โดยต้อ งระบุส ัด ส่ว นการป้ อ งกัน ความเสี'ย งไว้อ ย่างชัด เจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน
อาจป้ อ งกัน ความเสีย' งตามดุล ยพิน ิจ ของผู้จ ัด การกองทุน รวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกัน
ความเสียงขึน3 อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสียงหรือไม่
ไม่ป้ อ งกัน ความเสี'ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

 คําอธิบ ายความเสี'ย งจากการกระจุก ตัวลงทุน (High Concentration Risk)
(1) ความเสี'ย งจากการลงทุน กระจุก ตัว ในผู้อ อกตราสารรายใดรายหนี'ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมันคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี'ย งจากการลงทุน กระจุก ตัว ในหมวดอุต สาหกรรมใดอุต สาหกรรมหนึ' ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั3น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี'ย งจากการกระจุก ตัว ลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ'ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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