
 

 
 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

          

  

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคัม 1Y2  

Krungsri Global Fixed Income 1Y2 Fund (KFGFI1Y2) 

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ 

บลจ.กรุงศรี จ ากัด 

ซึ่งได้รับการรับรองโดย CAC 
  
  
  
  
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 iPO: วนัท่ี 10 - 16 สิงหาคม 2564 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 1 ปี ได้  
ดังน้ัน หากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 
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กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

(1)  นโยบายการลงทุน 
▪ กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคมั 1Y2: จะน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศชื่อ Eastspring 

Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD (กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

▪ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนใน
พนัธบตัร และตราสารหนีป้ระเภทอื่นๆ ที่ออกและเสนอขายในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และ
อาจลงทุนในตลาดหลักทรพัยข์องประเทศที่พัฒนาแลว้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได ้(investment grade bond) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลัก และอาจ
ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) ไม่เกินรอ้ยละ 20 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

▪ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non - investment Grade) หรือตราสารหนีท้ี่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวเมื่อรวมกบัสดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนหลักจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี ้มีกล
ยุทธ์การลงทุนครัง้เดียว (buy-and-hold) ดังนั้น ในกรณีที่ตราสารในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการยงัคงถือ
ครองการลงทนุในตราสารดงักล่าวต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวแต่อย่างใด  

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Foreign 
Exchange Rate Risk) และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

▪ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรพัยต์่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึน้อยู่ กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.eastspring.com/sg/funds) 

(2)  กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน 
▪ กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 

▪ ผูล้งทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลกัไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้หรือลดลงจนต ่ากว่า
มลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได  ้
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
▪  
กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะสัน้ 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
▪ ผูล้งทนุที่ตอ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพดี สภาพคล่องสงูและมีความผนัผวนของราคาต ่า เนื่องจากกองทนุรวมนี ้

ไม่ถกูจ ากดัโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวเช่นเดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 
▪ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรบัเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี 
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ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  
▪ อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้พีอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค าเตือนทีส่ าคัญ 
▪ กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) หรือ 

ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยตราสารดงักล่าวอาจเป็นตราสารหนีท้ี่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market) ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงสงูขึน้จากการไม่ไดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ 

▪ กองทุนไทยอาจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ 
ซึ่งอาจมีตน้ทนุส าหรบัการท าธุรกรรม โดยท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ และในกรณีที่ไม่ไดท้  า
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้

▪ กองทนุไทยและ/หรือกองทนุหลกัอาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน และ
อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 
เนื่องจากใชเ้งินลงทนุในจ านวนที่นอ้ยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

▪ กองทนุรวมนีม้ีสภาพคล่องจ ากดั เนื่องจากเป็นกองทนุท่ีไม่เปิดใหซ้ือ้ขายแบบกองทนุเปิดทั่วไป โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิเมื่อครบอายโุครงการเท่านัน้  

▪ เนื่องจากกองทุนหลกัเปิดใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันท าการ ในกรณีที่มีการขายคืนเป็นจ านวนมากอย่างมีนยัส าคญั และ
บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การขายคืนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุหรือผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั ซึ่งท าให้
การลงทนุในกองทนุหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีที่กองทนุหลกัแจง้เลิกกองทนุก่อนครบอายโุครงการ หากบรษิัทจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุหลกัใหม่แทนกองทนุเดมิได ้บรษิัทจดัการอาจด าเนินการเลิกกองทนุก่อนครบอายโุครงการ
ได ้

▪ กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้เดียว (buy-and-hold) โดยผูจ้ัดการกองทุนหลักจะทบทวนคุณภาพของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งอาจท าใหม้ีการปรบัพอรต์การลงทุนระหว่างที่ถือครองไดห้ากอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยท์ี่ กองทนุ
หลกัลงทนุมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องพนัธบตัรหรือตราสาร
หนีท้ี่ลงทนุ  

▪ กองทนุหลกัคาดว่าจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) ประมาณวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 จึงมีความเส่ียงจากการเกิด
เหตุการณใ์ดๆ ที่อาจส่งผลใหก้องทุนหลกัไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได ้ดงันัน้ หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลกั
อนัเนื่องมาจากเหตดุงักล่าว บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุเต็มจ านวน โดยไม่หกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้อง
กบักองทนุ 

▪ กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 
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1.  ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) 

credit rating ตาม  
international credit rating 
 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน 
 

หมายเหตุ : แรเงากรณีท่ีกองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้เกินกว่า 20% ของ NAV 

2.  ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ 
 

 
 
 
 

 

ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน (SD) 

3.  ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก
ตราสารรวม 

 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (high sector concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวด
อตุสาหกรรมรวม 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate) 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (high country concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน 

4.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 

การป้องกนัความเสี่ยง fx 

 
 

หมายเหต:ุ โดยปกติกองทนุจะปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปีถึง 3 ปี 3 ปีถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ต ่า สูง 

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

ต ่า สูง 

AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB unrated 

ต ่า สูง 

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

ต ่า สูง 

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

ต ่า สูง 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต ่า สูง 

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

ต ่า สูง 

http://www.krungsriasset.com/
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คาดการณก์ารลงทุนของ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) 

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลคาดการณก์ารลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี ้ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมของ
กองทนุหลกัไดท้ี่ www.eastspring.com/sg/funds 
  

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นที่ลงทุน 



5 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ:   คณุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจรงิจากกองทนุยอ้นหลงัไดท้ี่ www.krungsriasset.com 

 
 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน  2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ  
เศษของ 1,000 

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ  
เศษของ 1,000 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท 50 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างตน้ เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 
 

  

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั 
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
 

สูงสุดไม่เกิน  
2.1400 

สูงสุดไม่เกิน  
0.1070 

สูงสุดไม่เกิน  
0.1605 

สูงสุดไม่เกิน  
4.6545 

สูงสุดไม่เกิน  
2.2470 

http://www.krungsriasset.com/th/Mutual-Funds
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1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ   ไม่เกิน 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเกบ็) 

(2)  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Realisation Charge) 1.00%* 

(3)    ค่าธรรมเนียมการปรบัปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment) ไม่เกิน 0.50%* 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุรวม) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.00 % (เก็บจรงิ 0.20% - 0.25%) 

(2)  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์น ไม่เกิน 0.20% (เก็บจรงิ 0.055% - 0.06%) 

(3)  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% (เก็บจรงิ 0.009% - 0.015%) 
(เรียกเก็บในกรณีที่มลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมต ่า
กว่า 10 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ รวมค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขาย
หลกัทรพัย)์ 

(4)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ เก็บจรงิ 0.095% – 0.096% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  เก็บจรงิ 0.36% - 0.42% 

หมายเหตุ :  

* กองทนุหลกัจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Realisation Charge) และคา่ธรรมเนียมการปรบัปรุงธุรกรรม 
(Transactions Adjustment) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ 

** กองทนุหลกัอาจเพิม่เตมิหรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุได ้  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 

Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

ผลการด าเนินงาน 
 

ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark): 

กองทนุนีไ้ม่มีตวัชีว้ดั ซึ่งสอดคลอ้งกบักองทนุหลกัที่ไม่มีตวัชีว้ดั โดยกองทนุมีการบรหิารจดัการแบบ buy & hold เพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนที่คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

*คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.krungsriasset.com 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบียน 13 สิงหาคม 2564  

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 1 ปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยนับตัง้แต่วนัจด
ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุ มีการเปล่ียนแปลงวนัช าระเงินคืน และ/หรือเปล่ียนแปลงวนั
ครบก าหนดอายุโครงการ หรือในกรณีที่กองทุนไดร้บัผลกระทบจากการช าระเงินคืนจากกองทุนหลัก 
และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่น าเงินลงทุนไป
ลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน
ประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมาตรการเก่ียวกบัการส ารองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทไดใ้นวนัที่กองทุนครบก าหนดอายุ
โครงการ จึงท าใหก้องทุนอาจมีอายโุครงการมากกว่า 1 ปี 30 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาน าเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ไดร้ับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อใน
ทรพัยสิ์นต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขัดกับประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดกับผูล้งทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะท าหนังสือแจง้ใหก้ับผูถื้อหน่ วย
ลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนพรอ้มทั้งผลประโยชนท์ั้งหมดกลับคืนใหก้ับ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยเรว็ที่สดุในโอกาสแรกที่บรษิัทจดัการสามารถกระท าได  ้

ซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วันท าการซือ้ :  
เสนอขายเพียงครัง้เดียวชว่ง IPO ระหว่างวนัท่ี 10 - 16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น.  
ของวนัสดุทา้ย ทัง้นี ้จะรบัช าระเป็นเช็คจนถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก :  500 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 500 บาท 

วันท าการขายคืน  :  
กองทุนนีไ้ม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท า
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า (KFCASH-A) 
(กองทนุปลายทาง) ในวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลงัจากการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในวนัท าการ
ถัดไป ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงั
กองทนุอื่นได ้โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ :  เว็บไซต ์www.krungsriasset.com 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ  นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันทีเ่ร่ิมบริหารกองทนุรวมนี ้

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 13 สิงหาคม 2564 

นายพลสิทธ์ิ อาหนุยั ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 13 สิงหาคม 2564 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คนื 

▪ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา โทร. 1572 หรือ 
▪ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ  

ทัง้นี ้คณุสามารถตรวจดรูายชื่อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิม่เตมิไดท้ี่ www.krungsriasset.com  
 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสอืชีช้วน 

ร้องเรียน 

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

ธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

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

 

  

http://www.krungsriasset.com/
mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com
http://www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน: Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class I1 USD: 

(1) เป็น Class ที่ท  าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั 
(2) ขายใหก้บัผูล้งทนุประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงคใ์นการลงทุน: กองทุน Fixed Income Plan Series 3 มุ่งเนน้สรา้งรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทนุ และจ่ายคืนเงินตน้และ
ผลตอบแทนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุน โดยเนน้การลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนีใ้นแถบภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในพนัธบตัร และตราสารหนีป้ระเภทอื่น ๆ 
ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศที่พฒันาแลว้ ทัง้นี ้กองทนุไม่ไดม้ีการรบัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้ 

กลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุน: ณ วนัที่จดัตัง้กองทนุรวม ผูจ้ดัการกองทนุจะลงทนุในสดัส่วนดงันี:้ 
• ลงทุนอย่างนอ้ย 80% ของ NAV ในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment grade) และ 
• ลงทุนไม่เกิน 20% ของ NAV ในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได ้(Non-

investment grade) 
ณ วนัที่จดัตัง้กองทนุรวม อนัดบัความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของทรพัยส์ินในพอรต์การลงทนุของกองทนุจะตอ้งอยู่ใน
ระดบั BBB (investment grade) เป็นอย่างนอ้ย ตามเกณฑข์องสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ 
เช่น Standard & Poor’s, Moody’s หรือ Fitch Ratings กองทนุจะลงทนุในพนัธบตัรในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ ที่
ออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยผูจ้ัดการกองทนุมีความมุ่งหมายที่จะลงทนุโดย
การซือ้และถือครองหลักทรัพย์ไว้ตลอดอายุของหลักทรัพย์ (buy and hold) อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะ
ทบทวนคุณภาพของหลักทรพัยท์ี่ลงทุนอย่างสม ่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ถือครอง ซึ่งอาจท าใหม้ีการปรบั
พอรต์การลงทุนระหว่างที่ถือครองได้หากอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องพนัธบัตรหรือตราสารหนีท้ี่ลงทุน หรือใน
กรณีที่มีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ป้องกนัความเสี่ยงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุก็ได ้
ตลอดช่วงอายุของกองทุน สัดส่วนของการกระจายการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่
สามารถลงทนุได ้(Investment grade) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) อาจเปลี่ยนแปลงได ้เนื่องจาก (1) อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงระยะเวลาของการลงทุนที่ก  าหนดไว ้และ (2) เงินสดที่ไดร้ับ (ในรูปของดอกเบีย้ 
(Coupons) หรือจากการขายหลกัทรพัย ์หรือการครบอายุของทรพัยส์ินที่ถือครอง) และที่ถูกน าไปลงทุนต่อในรูป
ของเงินสดหรือทรัพย์สินที่เทียบเท่าเงินสด อาจมีสัดส่วนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดตลอดช่วง
ระยะเวลาของการลงทุนที่ก  าหนดไว ้ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทุนสามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเองเพียงผูเ้ดียวในการ
ตดัสินใจว่า จะปรบัสดัส่วนของทรพัยส์ินในพอรต์การลงทุนหรือไม่ ในกรณีที่สดัส่วนการลงทนุของกองทนุในตรา
สารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได ้ ( Investment grade) ลดลงต ่ากว่า 80% ของ 
NAV ของกองทนุ 
นอกจากนี ้ในส่วนของชนิดหน่วยลงทนุ กองทุนอาจลงทนุในทรพัยส์ินสภาพคล่อง (ไดแ้ก่ เงินฝากประจ า ตั๋วเงิน
ระยะสัน้ พันธบัตรรฐับาล กองทุนรวมตลาดเงิน และถือเป็นเงินสด) ในปริมาณที่สูงมากในช่วงระยะเวลาสอง
เดือนก่อนถึงวนัครบก าหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ๆ เนื่องจากผูจ้ัดการกองทุนตอ้งการที่จะน าเงินที่ไดร้บั
จากการครบอายุของหลกัทรพัย ์หรือจากการขายพนัธบตัรไปลงทุนในทรพัยส์ินสภาพคล่อง และ/หรือถือครอง
เป็นเงินสด เพื่อด ารงรักษาจ านวนเงินที่ได้รับในช่วงที่ใกล้ถึงวันครบก าหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุนนั้ น ๆ  
นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินสภาพคล่องทัง้หมดในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดไม่ปกติหรือมี
ความผนัผวน หรือเม่ือผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Eastspring 
Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3) 

ดัชนีชีว้ัด (Benchmark): ไม่มี เนื่องจากไม่มีเกณฑม์าตรฐานที่เหมาะสมส าหรบักลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ 

อายุโครงการ: ประมาณ 1 ปี 

บริษัทจัดการกองทุน: Eastspring Investments (Singapore) Limited 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต:์  
www.eastspring.com/sg/funds 
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▪ ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทนุ 
(credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูที่สดุ มีความเส่ียงต ่าที่สดุที่จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

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

A A(tha) A A ความเส่ียงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ ่ากว่า 
น่าลงทุน 

ต ่ากว่า 
BBB 

ต ่ากว่า 
BBB(tha) 

ต ่ากว่า 
Baa 

ต ่ากว่า 
BBB 

ความเส่ียงสงูที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย ดังนั้นราคาตราสารหนีท้ี่
ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมที่มีอายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะ
มีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า 

(2) ความเส่ียงที่มีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งจะพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วันที่  2 สิงหาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

ค าอธิบายความเส่ียง 
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▪ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความเส่ียง  ซึ่งท าได้
ดงัต่อไปนี ้

ป้องกันความเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด :  ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากการ
ป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

▪ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

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

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ 
กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 


