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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund (KTFIXPLUS)
(ชนิดสะสมมูลค่า : KTFIXPLUS-A)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ
โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
▪ ผูล้ งทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+2

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
▪ กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
▪ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือใน
ราคาที่เหมาะสม
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้
พลัส เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้
▪ ในกรณีที่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของ
หน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
▪ กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ NAV

KTFIXPLUS-A

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

GOV/AAA

AA,A

BBB

ต่ำกว่า BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดำเนินงาน (SD)

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปีถึง 3 ปี

3 ปีถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ต่ำ

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
High Issuer
Concentration Risk

ต่ำ

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website www.ktam.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เป็นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิน
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสาร
หนี้ พลัส เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
* สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
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ผลการดำเนินงานในอดีต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.54%
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.44% ต่อปี
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่จ่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

4 ธันวาคม 2543
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท
วันทำการขายคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแต่โดยทั่วไปจะได้รบั เงินภายใน T+2 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th
ตำแหน่ง/
ชื่อ-นามสกุล
บริหารจัดการด้าน
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย
ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี้

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
4 กรกฎาคม 2559

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลาที่ผา่ นมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 184.23%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
KTFIXPLUS-A
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ธนาคารออมสิน
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
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email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
www.ktam.co.th
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็น
เท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมา
ก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะ
การเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คำอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ำ ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด

ต่ำกว่า
BBB

ต่ำกว่า BBB

ต่ำกว่า
BBB(tha)

ต่ำกว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

ระดั บ ที ่ น่ า
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต่ ำ
ก ว ่ า น่ า
ลงทุน

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
บริหารความเสี่ยงจากดังกล่าวซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดย
หลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน
ตลอดจนประเด็นความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบ
ต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ
จำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

KTFIXPLUS-A

12

