ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund (KTPLUS)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่
บริ ษ ั ท จั ด การพิ จารณาแล วเห็ นว าเป นตราสารแห งหนี ้ท ี ่ม ี ค ุ ณภาพและให ผลตอบแทนที่ เหมาะสมกั บความเสี ่ ยงทั ้ งในและ
ตางประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบใหลงทุนได เปนตน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
ไดไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ราคาตราสาร/ราคาดอกเบี้ย
รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยูในธุรกรรม structured note ซึ่งเปน puttable / callable bond เทานั้น
หรือตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ ผูออกมี
สิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออกชําระหนี้คืนกอนกําหนด (puttable)
โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
และไมมีการกําหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได
 ผูล งทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรับเงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
 ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองตํ่า จึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือใน
ราคาที่เหมาะสม
 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย พลัส อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX
Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนม
แข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
 ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ไดโดยผูลงทุนควรติดตอ
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม
นอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

GOV/AAA

AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

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

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

1 ปถึง 3 ป

3 ปถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

15-25%

สูง
> 25%

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
ไมปองกัน
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk
High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

ตํ่า
< 20%

20-50%

50-80%

>80%

สูง
> 80%

*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

สูงสุดไมเกิน
ไมเกิน 1.00

เก็บจริง
ยังไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out)
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

ไมเกิน 1.00

ยังไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 1.00
ไมเกิน 1.00
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

คาธรรมเนียมการขาย

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหนวยลงทุน กับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
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ผลการดําเนินงานในอดีต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ 0.00%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.08% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

25 กรกฎาคม 2556
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : ไมกําหนด
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด

วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการดาน
รวมนี้
คุณดวงพร จงศรีสวาท
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารหนี้
25 มีนาคม 2562
คุณชินรัตน สังคะคุณ
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารหนี้
4 กรกฎาคม 2559
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ในรอบระยะเวลาที่ผา นมายอนหลัง 1 ป เทากับ 234.10%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

KTPLUS

10

คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งใน
และตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากวา
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดั บ ที ่ น า
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า
กวานาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่
จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อั น ดั บเครดิ ตรองลงมาและถือว า มี ค วาม
เสี่ยงตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ยงตํ่ าที่ จะไมส ามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด
ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไร
ในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงทีบ่ าทแข็งและขายทํา
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กําไรในชวงที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป อ งกั น ความเสี ่ ย งขึ ้ น อยู  ก ั บ ดุ ล ยพิ น ิ จ ของผู  จ ั ด การกองทุ น รวมในการพิ จ ารณาว า จะป อ งกั น ความเสี ่ ย งหรื อไม
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระ
หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน
แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี
ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไม อาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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