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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
   Krung Thai SS Fund (KTSS) 

 กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :  
ได้รบัการรบัรอง CAC  

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนีดี้พอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืน
รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซ่ึงมีกำหนด ชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือ
มีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (derivatives) และตราสารหนี ้ที ่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
(structured notes) 
ทั้งนี ้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู ้ลงทุนทำการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการ
คํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ำกว่ากองทุนรวม
ตราสารหนี้ทัว่ไปได้ 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเส่ียงต่ำ 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง 
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หมายเหตุ กองทุนมีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝากหรอืตราสารหน้ีหรอืหลักทรพัย์หรอืทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำ
สัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน 
 

 

 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คำเตือนท่ีสำคัญ 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด

กรุงไทยตราสารตลาดเงิน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ  
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 
 ในกรณีที่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงาน

กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำส่ังไว้ 
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดย

ผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเส่ียงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ 
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*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th

ความเสี่ยงจากการผิดนดัชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 

GOV/AAA AA,A BBB ต่ำกว่า BBB unrated 

                                                           ต่ำ                                                  สูง     
 
หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

 
 

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ป ี 3 ปี ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 

                                            ต่ำ                                                                                                 สูง            
 

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

                                            ต่ำ                                                                                                 สูง            

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน  
 
 

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

                                                     ต่ำ                                                                                                     สูง       
 
   High Sector 

Concentration Risk  
 

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

        ต่ำ                                                                                           สูง 

 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

High Issuer 
Concentration Risk 

อันดับความนา่เชื่อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวมตาม National 
credit rating scale 

อายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินทีล่งทุน 

ความผนัผวนของผล
การดำเนินงาน (SD) 
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ตราสารหนี้ในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
    ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี website : www.ktam.co.th 
 

สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนยีมการขาย ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนกำหนด
ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนกำหนด

 
หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
 
 
 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื 0.00% 
 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.05% ต่อป ี
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จดุขาย คือ Money Market - General 
 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)   
วันที่จดทะเบียน 11 พฤษภาคม 2549 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทำการซื้อ   
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทำการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษทัจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งแรก :    ไม่กำหนด 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป :   ไม่กำหนด 
 
วันทำการขายคืน  :  
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ไดทุ้กวันทำการ ในระหวา่งเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.  
-  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน           :   ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน :   ไม่กำหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ     :    ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ   :    ไม่กำหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวนัทำการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนแต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+1 วนัทำการหลังจากวัน
ทำรายการขายคืน 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th  

รายช่ือผู้จัดการกองทุน ชื่อ-นามสกลุ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชยั 17 กุมภาพันธ์ 2557 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีเท่ากับ 668.89%  
(ปริมาณการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวม)  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน 
 

รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111 

 ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000 

 ธนาคารซิตี้แบงก ์ 0 2232 2484 

 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000 

 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454 

 ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั (มหาชน)   0 2359 0000 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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 ธนาคารออมสิน 0 2299 8000 

 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จำกดั (มหาชน)  0 2629 5588 

 บริษทั กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกดั (มหาชน)  1159 

 บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)  0 2274 9400, 0 2276 1025 

 บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) 0 2648 3333 

 บริษทั ฮั่วเซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288 

 บริษทัหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกดั 0 2863 8333 

 บริษทัหลักทรัพย ์กรุงศรี จำกดั (มหาชน) 0 2659 7000 

 บริษทัหลักทรัพย ์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  0 2696 0000 

 บริษทัหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999 

 บริษทัหลักทรัพย ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 2231 8600 

 บริษทัหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกดั(มหาชน) 0 2658 8888 

 บริษทัหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกดั  0 2648 1111 

 บริษทัหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0 2841 9000 

 บริษทัหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000 

 บริษทัหลักทรัพย ์ทรีนีตี้ จำกัด 0 2343 9555 

 บริษทัหลักทรัพย ์ทิสโก้ จำกัด 0 2633 6000 

 บริษทัหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จำกัด 0 2949 1999 

 บริษทัหลักทรัพย ์ธนชาต จำกดั (มหาชน) 0 2217 8888 

 บริษทัหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950 

 บริษทัหลักทรัพย ์บัวหลวง จำกดั(มหาชน) 0 2231 3777 

 บริษทัหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จำกดั 0 2697 3800 

 บริษทัหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั จำกัด (มหาชน) 0 2831 8300 

 บริษทัหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 0 2635 1700 

 บริษทัหลักทรัพย ์ภัทร จำกดั (มหาชน) 0 2305 9000 

 บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)  

0 2363 6736 

 บริษทัหลักทรัพย ์เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จำกดั (มหาชน) 0 2263 5900 

 บริษทัหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮยีน(ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

0 2222 5900 

 บริษทัหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกดั 0 2009 8000 

 บริษทัหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2088 9999 

 บริษทัหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จำกัด  0 2680 1111 

 บริษทัหลักทรัพย ์เออีซี จำกดั (มหาชน) 0 2659 3456 
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 บริษทัหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800 

 บริษทัหลักทรัพย ์ไอร่า จำกดั (มหาชน) 0 2684 8888 

 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พารท์เนอร์ จำกัด 0 6220 6677 

 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  0 2680 5000 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ 
โซลูชั่น จำกัด  

0 83842 8337 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท 
(ประเทศไทย) จำกัด 

0 2260 6839-42 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกดั 0 2026 5100 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกดั  0 2107 1664 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รพีับบลิค 
จำกัด 

0 2266 6697-8 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ 
จำกัด  

0 2861 4820 ต่อ 
544,545,546 

 บริษทัหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0 2238 3988 

 บริษทัหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร   
กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : 
www.ktam.co.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออก
ใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มี
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า 
 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดังต่อไปน้ี 
 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับท่ีน่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ำมากท่ีจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชำระหน้ีได้
ตามกำหนด

ระดับที ่ต ่ำกว่าน่า
ลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha)

ต่ำกว่า 
Baa

ต่ำกว่า 
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจำกัด   
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
 
 


