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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพือ่ การเลีย้ งชีพ
WE MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND
(WE-MONYRMF)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนีภ้ าครัฐ
หรือตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่มีคุณ ภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด โดย
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนีร้ วมกันทุกขณะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุ น และกองทุ น จะด ารงอายุถัว เฉลี่ ย แบบถ่ ว งน ้า หนัก ของตราสารทั้ง หมดของกองทุ น (Portfolio
Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน ซึ่ งตราสารหนีท้ ่ีกองทุนลงทุนจะต้องมีกาหนดวันชาระ
หนีน้ อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ที่กองทุนลงทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนีท้ ่ีเสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนตลอดเวลา
ที่ มี ก ารลงทุ น ดัง กล่ า ว (Fully Hedge) โดยการเข้า เป็ นคู่สัญ ญาใน derivatives ที่ มี underlying เป็ นอัต รา
แลกเปลี่ยนเงิน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนมุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่า
ดัชนีชีว้ ดั
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงิ นฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี ้
ทั่วไปได้
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเลีย้ งชีพหลังเกษี ยณอายุ โดยผูล้ งทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อผูล้ งทุนซือ้ หน่วยลงทุนและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกาหนด

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการใช้เงินก่อนอายุ 55 ปี บริบรู ณ์
• ผูล้ งทุนที่มีอายุเกิน 55 ปี บริบรู ณ์ แต่ตอ้ งการใช้เงินก่อนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
• การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินมิใช่การฝากเงินและมี ความเสี่ ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจ
ได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• แม้วา่ กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ด้วย
• ในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนควรศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฏหมายภาษีอากร
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะนาหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ น
ประกันมิได้
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.weasset.co.th
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงต่า

ต่า

2

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสี่ยงต่า
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit
rating

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

ต่า

สูง

Gov.bond / AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

unrate

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
อายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน

ต่า

สูง

ต่ากว่า 3 เดือน

ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
ผลการดาเนินงาน
(SD)

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

สูง
5 – 10%

10 – 15%

25 – 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

สูง
<= 10%

10 – 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: ปัจจุบนั กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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นา้ หนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
1.1 กรณีกองทุนเป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีเป็ นการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่ นภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการอื่น : บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันทาการก่อนหน้าวันส่งคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั เรียกเก็บจริง 1.07) แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท โดยจะเรียกเก็บ
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่งคาสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- กรณี เป็ นการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชี พอื่นภายใต้ก ารจัดการของบริษัทจัดการ : บริษัท
จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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ค่าธรรมเนี
ยมเป็ นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนัน้
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว

ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ
1.ดัชนีพนั ธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
2.อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ

-

ทัง้ นี ้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งจากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้ร ับ
เงินลงทุนคืนเต็มจานวน

ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.05%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.06% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
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ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market
General
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Money Market General ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จา่ ย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
15 ตุลาคม 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทารายการขายคืน
ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน จะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทา
การนับแต่วนั ทารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
15 ตุลาคม 2563
16 กันยายน 2564

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 18.73%
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบี ยนถึงวันที่รายงาน
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
หรือรับซือ้ คืน
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่ อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื อ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ท่ี www.weasset.co.th
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซี อาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 52 ออลซีซ่ นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุ มพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th
ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ว ย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและฐานะการเงิ น ของผู้อ อกตราสาร credit rating ของหุ้น กู้ ร ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งต่า
มากที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ า ที่ จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ต าม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี ้
ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ระดับที่นา่ ลงทุน

ระดับทีต่ ่ากว่า
น่าลงทุน

คาอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ที่จะ
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

ต่ากว่า ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
BBB กาหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะ
สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซื อ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุน
รวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีสง่ ผลกระทบ
ต่อการด าเนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น หรือ ความมั่น คงของผู้อ อกตราสารรายดัง กล่าว กองทุ น อาจมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีสง่ ผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ยนการลงทุน ของกองทุน รวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริม าณการซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดีย่ิงขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูล ค่าการซื อ้ ทรัพ ย์สิ น กับ ผลรวมของมู ลค่าการขายทรัพ ย์สิ น ที่ ก องทุนรวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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