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กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส 

Krung Thai Thanasup Plus Fund (KTPLUS) 

กองทุนรวมตราสารหนี ้
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC  

  

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลอื่นๆ 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 
� อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี ้ที ่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี ่ยงทั้งในและ
ต่างประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ราคาตราสาร/ราคาดอกเบี้ย 
รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ่งเป็น puttable / callable bond เท่านั้น 
หรือตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิ
ในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (puttable) โดย
มีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และ
ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 
 
 

� ผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจตํ่ากว่าหุ้นได้ 
� ผู้ลงทุนท่ีต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

� ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

� ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า 
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ท่ัวไปในขณะใด ๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

คําเตือนท่ีสําคัญ 
� กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมี

ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน   

� กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาทีต่้องการหรือในราคาที่
เหมาะสม 

� ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรือ
อาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีตน้ทุนสําหรับ
การทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

� ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัท
ประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

� กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจาํนวนทีน่้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทนุสูงกว่าการลงทนุในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 

GOV/AAA AA,A BBB ตํ่ากว่า BBB unrated 

 

หมายเหต:ุ แรเงากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์  
 

ตํ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปีถึง 3 ป ี 3 ปีถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 
 

 
 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมด/เกือบท้ังหมด 

ความเส่ียงจากการกระจกุตัวลงทนุ 

 

                                               ตํ่า                                                                                                                   สงู 

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

 

      

 
High Country 
Concentration Risk  

ต่ํา                                                                             สูง 

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

      
                 

ความผันผวนของผลการ 
ดําเนินงาน (SD) 

     ตํ่า                              สูง 

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

การป้องกันความเสี่ยง fx        ตํ่า                      สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

 
 

       ตํ่า                               สูง 

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

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.ktam.co.th 

High Issuer 

Concentration Risk 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่

ของกองทุนรวมตาม National 

credit rating scale 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

High Sector 
Concentration Risk 
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ 

 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลงั 3 ปี ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 

 
ไม่เกิน 1.00 
ไม่เกิน 1.00 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน  
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.05% 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.07% ต่อป ี
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond 
* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี https://www.aimc.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงนิปนัผล  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)   

วันท่ีจดทะเบียน 25 กรกฎาคม 2556 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทนุ 
   
 

วันทําการซื้อ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทนุได้ที่บริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอื
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาํการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทาํการจนถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :     ไม่กําหนด 
มูลค่าข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป :   ไม่กําหนด 
 
วันทําการขายคืน  :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทาํการ - 15.30 น.  
-  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน        :      ไม่กําหนด 
- จํานวนหนว่ยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน :   ไม่กําหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นตํ่า     :    ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํา่   :    ไม่กําหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคนื :    ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน

หน่วยลงทนุแต่โดยทั่วไปจะได้รบัเงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่: www.ktam.co.th  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง/ 

บริหารจัดการด้าน 
วันที่เริ่มบริหารกองทุน

รวมนี ้

คุณดวงพร จงศรีสวาท ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี ้ 25 มีนาคม 2562 

คุณชินรัตน์ สังคะคุณ     ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี ้ 4 กรกฎาคม 2559 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุ
ของกองทุนรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาที่ผา่นมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 124.52% 
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยส์ินของกองทุน เทียบกับมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม) 

ผู้สนบัสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนไ์ด้ที่ website : 
www.ktam.co.th   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกตอ้งของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ 
และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งข้ึนกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น 
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio 
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากว่า 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนนิงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
 

ระดับการ
ลงทุน 

TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระด ั บท ี ่ น่ า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความ
เสี่ยงตํ่ามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี ่ยงตํ ่าที ่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี ่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตามกําหนด 

ระด ับท ี ่ ต ํ ่ า
กว่าน่าลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว่า Baa 
ตํ่ากว่า 
BBB 

ความเสี ่ยงสูง ที ่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหน้ีหรือตลาด
ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแข็งและขายทํา
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กําไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึง
เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว  
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี ่ยงขึ ้นอยู ่ก ับดุลยพินิจของผู ้จ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี ่ยงหรือไม่ 
 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องก่อนการลงทุน  
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี 
ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจสง่ผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
 

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ

ดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได ้

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนนิงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทนุดังกล่าวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


