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MFC Stable Income Fund 27 (MSI27) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหำคม 2561 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

IPO 28 – 31 สิงหำคม 2561 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ภำครัฐ และ/หรือเอกชน ท่ีมีคุณภำพท่ีเสนอขำยท้ังในและ
ต่ำงประเทศ โดยจะลงทุนในต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น 

(1) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งชำติ พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ 

(2) ตรำสำรหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ตรำสำรหนี้ท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์หรือ
ธนำคำรต่ำงประเทศ เงินฝำก 

(3) ตรำสำรหนี้เอกชนท่ีได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสำมำรถลงทุนได้ (Investment 
grade) 

ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจ ำนวน (Fully hedge) 

 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :  
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
 

 

 
 
ผู้ลงทุนท่ีคำดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำเงินฝำก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอำจต่ ำกว่ำหุ้นได้ 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
 

 

 

 ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  

 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจ ำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ  

 ผู้ลงทุนท่ีต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วงเวลำประมำณ 3 ปี 
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AAA AA, A BBB ต่ ำกว่ำ BBB 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) 
 

ต่ ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 
 
 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
   

ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บำงส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 

 

 แผน าพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ตัวอยา่ง 

โอกาสขาดทุนเงินต้น ต่ า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 

 

 

 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม ต่ ำ สูง 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สิน 

ที่ลงทุน 
ต่ ำ สูง 

ควำมผันผวนของ 
ผลกำรด ำเนินงำน (SD) 

ต่ ำ สูง 

กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx 

ต่ ำ สูง 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 

  
 

 

 
 
 

 

หมำยเหตุ : ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกจิเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่มี ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย 50 บำท / 1 รำยกำร 50 บำท / 1 รำยกำร 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมลูค่าเงินทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม) 

 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27   5 

 
 
 

 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
ไม่มี เนื่องจำกกองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือสินทรัพย์ท่ีลงทุนไว้จนครบอำยุโครงกำร 
(buy&hold) โดยมีกำรประมำณผลตอบแทนท่ีคำดหวังไว้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ - 
 
 

 
 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  ไม่จ่ำย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน  ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร   ประมำณ 3 ปี โดยไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: เสนอขำยครั้งเดียวในช่วง IPO 
    ระหว่ำงวันท่ี 28 – 31 สิงหำคม 2561 

    มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 10,000 บำท 

    วันท ำกำรขำยคืน: บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภำยใน  
    2 วันท ำกำร ก่อนวันครบอำยุโครงกำร  โดยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
    อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลำดเงิน 
    คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ท่ี www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน   รำยชื่อ      วันท่ีเริ่มบริหำรกองทุนนี้ 
    (1) คุณพิพัฒน์ นรำนันทน์         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
    ผูจ้ัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรหนี้ในประเทศ            
    2) คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ        วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
    ผูจ้ัดกำรกองทุนหลักของกองทุนในส่วนตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
    และอัตรำแลกเปลี่ยน 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
    บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
    - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
    - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ข้อมูลอื่นๆ 
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    - ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
    - ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-82 
    - ส ำนักงำนสำขำภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212-491-92 
    - ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-42 
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ พิษณุโลก โทรศัพท์  055-008-980-2 
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี โทรศัพท์ 045-422-890-2 
    - ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 
    บล. เออีซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
    บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
    บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333 
    บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
    บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
    บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
    บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
    ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
    บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
    ธนำคำร ซิตี้แบงก์ เอ็นเอ โทรศัพท์ 0-2081-0999 
    บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
    บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
    บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
    บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
    บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
    ธนำคำร ออมสิน  โทรศัพท์ 0-2614-9828 
    บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
    ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
    บลน. อินฟินิติ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2238-3988 
    บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน)  
    โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 -809 
    บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
    บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
    บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
    บล. เคที ซิมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
    ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)  
    โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
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    บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
    บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
    โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
    บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677 
    บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
    บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
    บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
    บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999 
    บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
    ธนำคำร ไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
    บล. ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555 
    ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6000 
    บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595 
    บล. ยูโอบีเคเฮี่ยน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
    โทรศัพท์ 0-2650-8471 
    บ. เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544 
    บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
ติดต่อสอบถำม   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน  ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 – 23 
ร้องเรียน   ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศัพท์ : 02-649-2000     
    website: www.mfcfund.com                      
      email: mfccontactcenter@mfcfund.com 
ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้ง   ทำงผลประโยชนไ์ด้ท่ี www.mfcfund.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึง
มีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ  ได้ประกันรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันท่ี 22 สิงหำคม 2561 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร
ของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 
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ประมาณการอัตราผลตอบแทน 
 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพำะผลตอบแทนท่ีไดร้ับจำกตรำสำรที่กองทุนลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุก 3 เดือน ในอัตรำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.50% ต่อปีของมูลคำ่หน่วยลงทุนท่ีตรำไว้ โดยรำยละเอียดของตรำสำรที่ลงทุน เป็นดังนี ้

ช่ือตรำสำร/ผู้ออก อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ 

ผลตอบแทนของตรำ
สำรในรูปของเงินบำท
โดยประมำณ (% ต่อปี) 

สัดส่วน 
กำรลงทุน 

โดยประมำณ 

ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ
จะไดร้ับจำกกำรลงทุน 
โดยประมำณ (% ต่อปี) 

หุ้นกู้บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรช่ัน มหำชน TRIS : BBB+ 3.85% 8.96% 0.34% 
หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 

TRIS : BBB+ 3.60% 8.96% 0.32% 

หุ้นกู้บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) TRIS : A- 2.45% 8.96% 0.22% 
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) TRIS : A- 2.45% 8.96% 0.22% 
หุ้นกู้ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยไ์ทคอน 

TRIS : A 2.40% 8.96% 0.22% 

หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน) TRIS : BBB+ 3.00% 8.96% 0.27% 
หุ้นกู้บริษัท รำชธำนีลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) TRIS : A- 3.00% 8.96% 0.27% 
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน) TRIS : BBB+ 3.00% 8.96% 0.27% 
หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) TRIS : A- 2.45% 8.96% 0.22% 
หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ันจ ำกัด 
(มหำชน) 

TRIS : A- 2.45% 8.96% 0.22% 

หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) TRIS : A- 2.45% 8.96% 0.22% 
เงินฝำก - 0.50% 1.44% 0.01% 
ประมำณกำรผลตอบแทน 2.80% 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของกองทุน 0.30% 
ประมำณกำรผลตอบแทนหลังหักค่ำใช้จ่ำย 2.50% 

หมำยเหตุ:  
(1) ตรำสำรหนีม้ีอำยุคงเหลือประมำณ 3 ปี (แหล่งท่ีมำของข้อมูล : จำกผู้ขำย ณ วันท่ี 6 ส.ค. 61)  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้เฉพำะเมื่อมคีวำมจ ำเป็นและสมควรเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั โดยกำรเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไมท่ ำให้ควำมเสีย่งของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคญั 
โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจำกตรำสำรที่ระบไุว้ข้ำงต้น เช่น ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 
(มหำชน) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกัด 
(มหำชน) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN 
บริษัท เหมรำชพัฒนำท่ีดิน จ ำกดั (มหำชน) บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษัท 
ภัทรลสิซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทคอน อินดัสเทรยีล คอนเน็คช่ัน จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อำปิโก ไฮเทค จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) หรือ ตรำสำรอื่นที่กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนจะมี
อันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (ไม่ต่ ำกว่ำ BBB-) 
(2) ระยะเวลำกำรลงทุนประมำณ 3 ปี นับจำกวันจดทะเบียนทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม 
(3) หำกไมส่ำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกสภำวะตลำด หรือกำรเรียกเก็บภำษีมีกำรเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดกำรอำจ
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมอัตรำดังกล่ำว 
(4) กองทุนมนีโยบำยปอ้งกันควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นเงินเตม็จ ำนวน (Fully Hedge) ส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
(5) ในกรณีตรำสำรหนี้ท่ีกองทุนลงทุนมีอำยุคงเหลือมำกกว่ำอำยโุครงกำร กองทุนจะขำยตรำสำรหนีด้ังกล่ำวก่อนครบก ำหนดอำยุ
โครงกำรและอำจจะลงทุนในตรำสำรหนีร้ะยะสั้นอ่ืนแทน 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมำยถึง กำรพิจำรณำจำกอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้
ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย 

ระดับที่น่ำลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีควำมเสีย่งต่ ำที่สุดที่จะไมส่ำมำรถช ำระ
หนี้ได้ตำมก ำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมำและถือว่ำ มีควำมเสี่ยงต่ ำมำกที่จะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ดต้ำมก ำหนด 

A A(tha) A A ควำมเสีย่งต่ ำที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ควำมเสีย่งปำนกลำงที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

ระดับที่ต่ ำกว่ำน่ำลงทุน 
ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ต่ ำกว่ำ  
BBB(tha) 

ต่ ำกว่ำ  
Baa 

ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ควำมเสีย่งสูงที่จะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)  
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน 
ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น โดยรำคำตรำสำรหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำม
กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบ้ีย เช่น หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตรำ
ดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นรำคำตรำสำรหนี้ท่ีออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซื้อขำย
ในระดับรำคำท่ีต่ ำลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่ ำกว่ำ 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk)  
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลำร์ในช่วงท่ีเงินบำทอ่อนแต่ขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบำทกลับมำ
น้อยลง ในทำงกลับกันหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบำทแข็งและขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทอ่อนก็อำจได้
ผลตอบแทนมำกขึ้นกว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกดังกล่ำว  
 ป้องกันควำมเส่ียงท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 


