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กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคัม 16 
Krung Thai Fixed income 16 (KTF16) 

กองทุนรวมตราสารหนี ้
กองทุนทีม่ีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
กองทุนรวมหนว่ยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมทีล่งทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที ่11 มีนาคม 2565 

ข้อมูลอื่นๆ 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 

*กองทุนได้รับมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

ช่ือเดิมคือ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y16 (KTGF1Y16) 
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

� ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุน
ข้ึนไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมี
นโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรอืหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด 
นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกนิร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึง
สัดส่วนการลงทุนในแตล่ะกองทุนจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผุ้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความ
อ่อนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือ
ตราสารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ท้ังนี้ 
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีค่าดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

นโยบายการลงทุน : เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบรหิารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการ
เติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาํคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท่ัวโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ มูลค่าทรัพย์สิน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้
ออกตราสารตํ่ากว่าระดับท่ีลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated) ไม่เกิน 50% ของ
มูลค่าทรัพย์สิน 
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.55% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
Bloomberg Code : PIMINIA  
ISIN :  IE00B87KCF77 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงขอ้มูลกองทนุ PIMCO GIS Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.pimco.com.sg 
หรือ https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 

 
สําหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/
หรือ เงินฝาก ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือใหค้วามเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางจะไม่
สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัท
จัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารท่ีมลีักษณะของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมท้ังกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund 
of Funds) โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผูจั้ดการกองทุนซ่ึง
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเปน็ไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

� การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิและเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี ้ 
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่า 10.1500 บาท เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพยส์นิของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะต้องเปน็เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่า 10.1500 บาท และ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรอืเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือท้ังหมด  
 
ท้ังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ
ท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันท่ีเกิดเหตุการณด์ังกล่าวข้างต้น และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าท่ีตราไว ้(10 บาท)   
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด และ
หาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเข้าเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดงักล่าว 
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� ผู้ลงทุนทีเ่ข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใชก่ารรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 

� ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

� ผู้ลงทนุเข้าใจต่อความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนไดท้ั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
ดีจากการนําเงนิท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ  

� ผู้ลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทนุระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 
� อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

-  ผู้ลงทนุท่ีเนน้การได้รับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 

• การกําหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.1500 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเง่ือนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน  

• ในกรณีท่ีกองทุน เข้าเง่ือนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุดังกล่าว  

• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนก่อน
กําหนดมิได้เป็นการรับประกันหรือทําให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น 

• กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมไีวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลีย่นเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ จึงอาจยังมีความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นหรือได้รบัเงิน
คืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกท้ัง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง และ/หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง
กว่า การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างองิโดยตรง 
• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําให้กองทุนนี้มีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความ
เสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน 
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสีย่งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/
หรือกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการเดยีวกัน โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแกผู่้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ีบริษัท
จัดการ หรือ www.ktam.co.th 

• กองทุนรวมนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

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

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว 

High Sector 
Concentration Risk 

               ต่ํา                                   สูง 
 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

 
High Country 

Concentration Risk 
                ตํ่า                                    สูง 
 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนนี้อาจมีการกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน 

 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นประมาณไมน่้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญข่อง
กองทุนรวมตาม International credit 
rating scale  

   ต่ํา                                                                                    สูง        

AAA AA,A BBB ต่ํากว่า BBB unrated 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ต่ํา                                                                                                สูง                  

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

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน (SD) 
       ตํ่า                              สูง 

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

High Issuer  
Concentration Risk 

 

      ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

การป้องกันความเสี่ยง fx      ตํ่า                           สูง 

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

 *คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่www.ktam.co.th 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

 

 
 
 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกล่าวข้างต้นได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทนุ 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจาก factsheet กองปลายทาง ฉบับ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
Source: https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 
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หมายเหตุ : * เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
(1) บริษัทสงวนสิทธยัิงไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2565 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเ่รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้าน
บาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกําหนด เป็นต้น 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย(1)   ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1)   1.00 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : 
1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 70%  
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกลุเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ สัดส่วน 30% 
 
 

 

 

* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี https://www.aimc.or.th 
 

ผลการดําเนินงานของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ที่คาดว่ามีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกล่าวข้างต้นได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจาก factsheet กองปลายทาง ฉบับ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
Source: https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน 1 มนีาคม 2564 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายโุครงการ 
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
ดังต่อไปนี ้ 
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทนุไมต่ํ่ากว่า 10.1500 บาท เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันข้ึนไป และ
ทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงนิสด
ทัง้หมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่า 10.1500 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด
หรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพย์สินของกองทุนเปน็เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางสว่น หรือ
ทั้งหมด  
 
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณา
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น และบริษัทจัดการจะทาํการชําระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 
วันทําการนับแต่วนัถัดจากวันทาํการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ มูลคา่หน่วยลงทุนที่
คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าท่ีตราไว้ (10 บาท)   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อ
ขายที่บรษัิทจดัการกําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไข
ทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์
ดังกล่าว 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทนุ 
   
 

วันทําการซื้อ  : 
บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัเสนอขายคร้ังแรก 
มูลค่าข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 
 
วันทําการขายคืน  :  

• กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาํการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปดิทําการ – 14.00 น. ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหนา้ โดยปดิประกาศ  

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการจะดําเนนิการชําระค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวม
วันหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อ
การชําระราคา 
 

• การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทัง้หมด ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยนิยอมจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะดําเนนิการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมือ่เข้า
เงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเปน็ไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทนุไมต่ํ่ากว่า 10.1500 บาท เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันข้ึนไป และ
ทรัพย์สินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะต้องเป็นเงนิสดหรือเทียบเท่าเงนิสด
ทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่า 10.1500 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด
หรือเทียบเท่าเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ 
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเปน็เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางสว่น หรือ
ทั้งหมด  
 
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณา
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น และมูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ 
(10 บาท)  
 

บริษัทจัดการจะดําเนนิการชําระค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วัน
ถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
 
- มูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 



 

KTF16 12 

 
 

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 
แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทําการในต่างประเทศ 
 
 คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที ่: www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมนี ้
นายสมชัย อมรธรรม ผู้จัดการกองทุน 

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสมัพันธ์ 
14 มีนาคม 2565 

คุณธนพัฒน์ สุริโยดร 14 มีนาคม 2565 

ผู้สนบัสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทนุสามารถ
สอบถามรายชื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทนุที่เปิดให้มีการลงทนุในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทนุรวม
ปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี website : 
www.ktam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึง่ผู้ลงทุนอาจไมไ่ด้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

� การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิได้เปน็การแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนั้น 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรปุข้อมูลสาํคัญ ณ วนัที ่11 มีนาคม 2565 แลว้ด้วยความ
ระมัดระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาํเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมูลดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํให้ผู้อ่ืน
สําคัญผิด 
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 คําอธิบายเพิ่มเติม    
 

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

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ 
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง 
ต ํ ่ามากที ่จะไม ่สามารถช ําระหนี ้ได ้ตาม
กําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี ้
ได้ตามกําหนด 

ระดับที ่ต ํ ่ากว่าน่า
ลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว่า 
Baa 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต 
ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 
 
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  
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แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี 
ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหน้ีหรือตลาด    
ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย ดังน้ันราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาท่ีตํ่าลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ตํ่ากว่า 
 
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ
ดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได ้
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงนิบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทนุใน ช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไร
ในช่วงทีบ่าทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน็
เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว  
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• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เน่ืองจากการป้องกันความเสีย่งข้ึนอยู่กับดุลยพินจิของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรือไม่ 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ ์(Derivative Risk)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทนุ หรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึง่การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทาํให้มีความเสี่ยงที่แตกตา่งหรือมากกว่าหลักทรัพย์ท่ัวไป เชน่ 
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนพุันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่ึงได้ทําการป้องกัน
ความเสี่ยงไว ้
- ในการทําสัญญาซื้อขายลว่งหน้านัน้กองทุนอาจต้องวางเงนิประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกัน
เพ่ิมเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายลว่งหน้า
ของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพ่ิมเติมได้ในเวลาที่กําหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญา
ดังกล่าว ทําให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนนิงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว 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 เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทนุดังกล่าวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
 
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่าย
ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ 
ไม่ขัดกับวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 


