
 
 

 

 

 

             

             

             

        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

ผู้ลงท ุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี�ในช ่วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทนุนี�ลงท ุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม 
ดังนั�น หากมีปัจจัยลบท ี'ส ่งผลกระทบตอ่การลงทนุดังกล่าว ผู้ลงท ุนอาจสูญเสียเงนิลงทนุจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

              

กองท ุนเปิดกรุงศร ีตราสารหนี�ต ่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผูล้งทนุรายย่อย (AI)  

Krungsri Foreign Fixed Income 6M75 Fund-Not for Retail Investors (AI) 

(KFFAI6M75) 

กองทุนรวมตราสารหนี� 

กองท ุนรวมที'เน ้นลงท ุนแบบมีความเสี'ยงต่างประเทศ 

หนังสือช ี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ 

บลจ.กรุงศร ี จาํกัด 
ซ ึ'งได้ร ับการร ับรองโดย CAC 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนี�เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททร ัพยส์ินท ี'ลงท ุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข ้อมูลอ ื'นๆ  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช ่การฝากเงนิ 

ขอ้มลู ณ วนัที� 12 เมษายน 2565 IPO: วนัที� 19 – 25 เมษายน 2565 

ผลการดาํเน ินงาน  

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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กองทุนรวมนี�เหมาะกับใคร?  

กองทุนรวมนี�ไม่เหมาะกับใคร 
 ผูล้งทนุที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 ผูล้งทนุที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื�อรบัเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข ้าใจนโยบาย และความเสี'ยงของกองทุนนี� 
 อ ่านหนงัสือชี 3ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงท ุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสี'ยงของกองทุนรวมนี�ด ีพอ 
 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร?  

 ผูล้งทนุที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สงูกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ�ากว่าหุน้ได ้
 

(1)  นโยบายการลงทุน 

กองทุนลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV โดยจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี3 
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุกูก ที�ออก รบัรอง รบัอาวัล หรือคํ3าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที�
สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ทั3งนี 3 กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 3อขายลว่งหนา้โดยการทาํสญัญา
ปอ้งกนัความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินเต็มจาํนวน (fully hedge) 

(2)  กลยุทธใ์นการบร ิหารจัดการลงทุน 

กองทุนนี 3จะลงทนุครั3งเดียว โดยจะถือทรพัยส์ินที�ลงทนุไวจ้นครบอายุโครงการของกองทนุรวม (buy-and-hold fund) 
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ปัจจัยความเสี'ยงท ี'สาํคัญ 

1. ความเสี'ยงจากการผิดนัดชาํระหนี�ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

credit rating ตาม  
national credit rating 

อ ันดับความน่าเช ื'อถือส่วนใหญ่ของกองทุน 

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

 ต ํ'า    สูง 
credit rating ตาม  
international credit rating 

อ ันดับความน่าเช ื'อถือส่วนใหญ่ของกองทุน 

AAA AA, A BBB ต ํ'ากว่า BBB unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที�กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื�อถือนั3นเกินกว่า 20% ของ NAV 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ?  

คาํเตือนท ี'สาํคญั 
 กองทุนรวมนี 3มีสภาพคล่องจาํกัด เนื�องจากเป็นกองทุนที�ไม่เปิดใหซ้ื 3อขายแบบกองทุนเปิดทั�วไป โดยกองทุนมีการรบัซื 3อคืน

หน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเท่านั3น 

 กองทุนรวมนี 3ไม่ไดถู้กจาํกัดโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารที�มีความเสี�ยงตํ�าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
ดงันั3น จึงมีความเสี�ยงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน 

 เงินฝากประจาํของธนาคารอิสลาม (Mudaraba) มีลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนแตกต่างจากเงินฝากทั�วไป เนื�องจากตาม
หลักศาสนาอิสลามจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปอัตราส่วนแบ่งกาํไร (profit rate) และผูท้ี�นาํเงินฝากไปลงทุน และ/หรือ
ธนาคารอิสลาม ไม่มีขอ้ผกูผนัในการจ่ายผลตอบแทนดงักล่าว 

 กองทุนรวมนี 3ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตารแ์ละจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 



3 
 

 

2. ความเสี'ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงท ุน (Market Risk) 

อายเุฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทนุ ต ํ'ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ต ํ'า    สูง 
 

ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน (SD) 

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

ต ํ'า    สูง 

3. ความเสี'ยงจากการลงทนุกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

 - ความเสี'ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ'ง (high issuer concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
ในผูอ้อกตราสารรวม 

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

ต ํ'า    สูง 

- ความเสี'ยงจากการลงท ุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ'ง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 

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

ต ํ'า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร 

- ความเสี'ยงจากการลงท ุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ'ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 

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

ต ํ'า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศกาตาร ์และจีน 

4. ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลี'ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสี�ยง fx ทั�งหมด/เกือบทั�งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต ํ'า   สูง 

หมายเหตุ: กองทนุรวมมีการป้องกันความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนไม่นอ้ยกว่า 90% ของเงินลงทนุในต่างประเทศ 
 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ�มเตมิไดที้� www.krungsriasset.com 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจร ิง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื 3อคืน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 

ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ตามที�จ่ายจรงิ ตามที�จ่ายจรงิ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ั�งซื 3อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ 
เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

 

  

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คณุจะไดร้บั  
ดงันั3น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ* 

ค่าธรรมเนียมท ี'เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมท ี'เร ียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ ื�อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ดัชนีช ี�วัด/อ ้างอ ิง (Benchmark) :   

ไม่มี เนื�องจากกองทนุมีการบรหิารจดัการแบบ buy & hold เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 
จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี 3วดั 

ประเภทกองทุนรวมเพื'อใช ้เปร ียบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ   Miscellaneous 

*คณุสามารถดขูอ้มลูที�เป็นปัจจบุนัไดที้� www.krungsriasset.com 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 

วันท ี'จดทะเบียน 26 เมษายน 2565 (อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�บรษัิทจดัการเห็นสมควร) 

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน 

ซื�อและขายคืนหน่วยลงทนุ วันทาํการซ ื�อ  :   
เสนอขายเพียงครั3งเดียวช่วง IPO ระหว่างวนัที� วนัที� 19 - 25 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น.  
ของวนัสดุทา้ย ทั3งนี 3 จะรบัชาํระเป็นเช็คจนถึงวนัที� 22 เมษายน 2565 
มลูค่าขั3นตํ�าของการซื 3อครั3งแรก :   510,000 บาท 
มลูค่าขั3นตํ�าของการซื 3อครั3งถดัไป : 2,000 บาท 

วันทาํการขายคืน   :  
กองทุนนี3ไม่รบัซื 3อคืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ และจะรบัซื 3อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํ
การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) 
(กองทุนปลายทาง) ในวนัทาํการก่อนวันสิ 3นสุดอายุโครงการ ทั3งนี 3 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัหน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัทาํการ
ถดัไป ดงันั3น ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไปยงั
กองทนุอื�นได ้โดยใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นหนงัสือชี 3ชวนของกองทนุปลายทาง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณใ์ดๆ ที�บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชนส์งูสุดแก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการรบัซื 3อคืนหน่วยลงทนุโดยทาํการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนอตัโนมตัิไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ตามที�กล่าวไว้
ข้างต้น โดยจะดําเนินการรับซื 3อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี3
ต่างประเทศ 6M75-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (AI) พรอ้มกบัจาํนวนหน่วยลงทนุในส่วนที�เหลือทั3งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที�สิ 3นสุดอายุโครงการ และชําระเงินค่ารับซื 3อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมัติดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาํการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจดัการไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นไดที้� :  เว็บไซต ์www.krungsriasset.com 

รายชื'อผู้จ ัดการกองท ุน ช ื'อ  นามสกุล ขอบเขตหน้าท ี' วันท ี'เร ิ'มบร ิหารกองทนุรวมนี� 

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 26 เมษายน 2565 

นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 26 เมษายน 2565 

ผู้สน ับสนุนการขาย 
หร ือร ับซ ื�อคนื 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ทกุสาขา โทร. 1572 หรือ 
 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 3อคืนหน่วยลงทนุที�ไดร้บัการแต่งตั3งจากบรษิัทจดัการ  

ทั3งนี 3 คุณสามารถตรวจดรูายชื�อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิ�มเตมิไดท้ี� www.krungsriasset.com  

ติดต่อสอบถาม 
ร ับหนังสอืช ี�ชวน / ร ้องเร ียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชั3น 1 - 2 โซนเอ ชั3น 12 ชั3น 18 โซนบี 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์:  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
Website :  www.krungsriasset.com  Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 3อคืนหน่วยลงทุน 

ธุรกรรมท ี'อาจกอ่ใหเ้กดิ 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดที้� 
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html 

  

ข้อมูลอ ื'นๆ  
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ข ้อมูลเกี'ยวกับเป้าหมายการลงทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงศร ีตราสารหนี�ต ่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 

รายละเอ ียดของตราสารท ี'คาดว่าจะลงทนุ 

ตราสารท ี'ลงท ุน (1) 

อ ันดับความน่าเช ื'อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

(ต่อปี)(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน 

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนท ี' 

กองทุนจะได้ร ับ 
(ต่อปี) (1) 

National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน 

 A/Fitch 0.82% 19% 0.16% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
Masraf Al Rayan (MARK) - กาตาร ์

 A1/Moody's 0.77% 14% 0.11% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
Doha Bank (DHBK) - กาตาร ์

 A-/Fitch 0.41% 19% 0.08% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน 

 A/Fitch 0.61% 19% 0.12% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร ์

 A-/Fitch 0.52% 19% 0.10% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ ของ 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) - อนิโดนีเซีย 

 BBB-/Fitch 0.57% 10% 0.06% 

รวม 0.63% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3), (5)  (0.13%) 

ประมาณการผลตอบแทนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื�อรบัซื 3อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั (ต่อปี) (4) 0.50% 

ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน 
หมายเหต ุ:  
(1)   บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทนุหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื�อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณที์�จาํเป็นและ

สมควรเพื�อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นสาํคัญ โดยไม่ทาํใหค้วามเสี�ยงของทรพัยสิ์นที�ลงทุนเปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั ทั3งนี 3 ตราสารที�
คาดว่าจะลงทนุอาจมีการเปลี�ยนแปลงเป็นตราสาร/ผูอ้อกตราสารอื�น หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบไุวข้า้งตน้ 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 มาลายนั เบอหัด, ตราสารหนี3ภาครฐัไทย, ตราสารหนี3ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, บริษัท ศุภาลยั จาํกัด (มหาชน), บริษัท แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), 
ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จาํกัด (มหาชน), ธ. Masraf Al Rayan (MARK), และ/หรือตรา
สารที�อยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศรี จาํกดั 

(2)   แหล่งที�มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที�เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที� 12 เมษายน 2565 
(3)   ค่าใชจ้่ายของกองทนุนี3อาจมีการเปลี�ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที�ระบใุนโครงการ 
(4) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวเ้นื�องจากสภาวะตลาดมีการเปลี�ยนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อตัราภาษีที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนใน

ตราสารมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ ผูถื้อหน่วยอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอัตราที�โฆษณาไว ้และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบัซื 3อคืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามอตัราที�โฆษณาไว ้

(5)  ในกรณีที�อตัราผลตอบแทนที�กองทนุไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสงูกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี�ยต่อปีที�จะรบัซื 3อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิตามที�ไดแ้จง้
ไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ�มเติม
จากที�ไดป้ระมาณการไว ้โดยจะไม่เกินอตัราสงูสดุที�เรียกเก็บไดต้ามที�ระบไุวใ้นหนงัสือชี3ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(6)   อนัดบัความน่าเชื�อถือจากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือที�อา้งอิงดงักล่าว อาจแตกต่างจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�อา้งอิงโดยสถาบนัจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถืออื�น 
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 คาํอธ ิบายความเสี'ยงจากการผิดนัดชาํระหนี�ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสี�ยงจากการผิดนดัชาํระหนี3ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทนุ 
(credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี3 โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี3 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธ ิบาย 

ระดับท ี'น ่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูที�สดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนี3ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดติรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ�ามากที�จะไม่
สามารถชาํระหนี3ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ�าที�จะไม่สามารถชาํระหนี3ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนี3ไดต้ามกาํหนด 

ระดับท ี'ต ํ'ากว่า 
น่าลงทุน 

ตํ�ากว่า 

BBB 

ตํ�ากว่า 

BBB(tha) 

ตํ�ากว่า 

Baa 

ตํ�ากว่า 

BBB 

ความเสี�ยงสงูที�จะไม่สามารถชาํระหนี3ไดต้ามกาํหนด 

 คาํอธ ิบายความเสี'ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 3ยซึ�งขึ 3นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั3งในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี3จะเปลี�ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี3ย เช่น หากอตัรา
ดอกเบี 3ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ 3น อัตราดอกเบี 3ยของตราสารหนี3ที�ออกใหม่ก็จะสูงขึ 3นดว้ย ดังนั3นราคาตราสารหนี3ที�
ออกมาก่อนหนา้จะมีการซื 3อขายในระดบัราคาที�ต ํ�าลง โดยกองทนุรวมที�มีอายเุฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะ
มีโอกาสเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที�มี portfolio duration ตํ�ากว่า 

(2) ความเสี�ยงที�มีมลูค่าของหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 3นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั3งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งจะพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

  

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั3งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี�ยงจากการ
ลงทนุซึ�งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนมุตัิจดัตั3ง และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 การพิจารณารา่งหนงัสือชี 3ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี3มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี 3ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั3น 
ทั3งนี 3 บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี 3ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัที� 12 เมษายน 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 

คาํอธ ิบายความเสี'ยง 
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 คาํอธ ิบายความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลี'ยน (Currency Risk) 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึ 3นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันั3น การป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบรหิารความเสี�ยง ซึ�งทาํได้
ดงัต่อไปนี3 

ป้องกันความเสี'ยงท ั�งหมดหร ือเกือบท ั�งหมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ป้องกันความเสี'ยงบางส่วน  โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี'ยงไว้อย่างช ัด เจน  : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 

อาจป้องกันความเสี'ยงตามดลุยพินิจของผู้จ ัดการกองท ุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนั
ความเสี�ยงขึ 3นอยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ 

ไม่ป้องกันความเสี'ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 คาํอธ ิบายความเสี'ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี'ยงจากการลงท ุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี'ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตกุารณที์�ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั�นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทุนที�กระจายการ
ลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเสี'ยงจากการลงท ุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ'ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั3น 
กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสี'ยงจากการกระจุกตัวลงท ุน ในประเทศใดประเทศหนึ'ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


