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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund
(KTSTPLUS)
(ชนิดสะสมมูลคา : KTSTPLUS-A)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีโยบายที่จะเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือตางประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับที่สามารถลงทุนได (investment Grade) และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคลองกับกองทุนฯ และ/หรือลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด หรือเห็นชอบใหลงทุนได โดยกองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน
กองทุ น มี น โยบายที ่ จะจั ด การลงทุ นเพื ่อให อายุ ดู เรชั่ นเฉลี่ ย ของตราสารทั ้ งหมดของกองทุ น (Portfolio Duration) ไม เกิ น 1 ป
โดยประมาณ อยางไรก็ตาม อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ป
ไดในบางกรณี
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจพิจารณาลงทุน
ใน derivatives ที่แฝงอยูในธุรกรรม structured note ซึ่งเปน puttable / callable bond เทานั้น ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิใน
การบังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออกชําระหนี้คืนกอนกําหนด (puttable) โดยมีการ
กําหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไมมีการ
กําหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ
ในแตละขณะ

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่ กวาหุนได
 ผูล งทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรับเงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
- ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูงและมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตํ่า เนื่องจาก
กองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสนิ ดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KTSTPLUS-A

2

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํา่ เชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความ













เสี่ยงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มสี ภาพคลองตํ่า จึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนีไ้ ดในเวลาที่ตองการหรือในราคาที่
เหมาะสม
การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมลู คาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนแตละชนิด
กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 5 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผูลงทุน
สถาบัน และผูลงทุนกลุม/บุคคล ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาอันดับที่
สามารถลงทุนได (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated
Securities) จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ไดสูงกวากองทุนที่เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
ได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ อาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจึง
อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช
ขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงิน
ฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการอาจใช
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร ผูลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

ตํ่า

สูง
GOV/AAA

AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่
ลงทุน

ตํ่า

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ตํ่า

การปองกันความเสี่ยง fx

สูง

ทั้งหมด / เกือบทัง้ หมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
ตํ่า

High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในหมวดธนาคาร

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

< 20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในประเทศกาตาร
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการซื้อหรือขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
0.50%
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวในแตละชนิด
หนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุม ไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุ
ทราบรายละเอี
ยดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะ
ตัวนอย
าง
ปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

*ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) มีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 9 มีนาคม 2563 เปนตนไป

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -0.25%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.16% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

3 สิงหาคม 2559
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : ไมกําหนด
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่
:
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :
ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+1 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

รายชื่อผูจัดการกองทุน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR%)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณชินรัตน สังคะคุณ
26 กรกฎาคม 2559
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป คือ 123.41%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
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email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
ขัดแยงทางผลประโยชน
website : www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ ่ า มากที ่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี ้ ไ ด ต าม
กําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดับที่ตํ่ากวานา
ลงทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งใน
และตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากวา
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด
ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไร
ในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํา
กําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสีย่ งขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของผูจัดการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลีย่ นแปลง
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk)คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไม อาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระ
หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุน
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชใน
ประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการ
ลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่
คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงิน
ลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงิน
ลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน

KTSTPLUS-A

12

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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