สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และพันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกันเป็นหลัก
และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้
เงิน หุ้นกู้ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่ นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส้านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุน
ได้ ทังนี กองทุนด้ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุน (Portfolio Duration) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
และอาจเข้าท้าธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุน
สามารถลงทุนได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note)
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีวัด และในบางโอกาส
อาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชีวัด
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่้ากว่าหุ้นได้
 ผูล้ งทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซือขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท้าการ
 ผูล้ งทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่้า

กองทุนรวมนีไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ้านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผูล้ งทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะใน ตราสารหนีที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาต่้า เนื่องจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจ้ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนรวมนีไม่ได้ถูกจ้ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่้าเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
 กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีที่มีสภาพคล่องต่้า จึงอาจไม่สามารถซือขายตราสารหนีได้
ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ้านวน
หน่วยลงทุนทังหมด ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุน
ต้องเลิกกองทุนรวมได้
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยลงทุนที่จ้าหน่าย
ได้แล้วทังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค้าสั่ง ซือขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค้าสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส้าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
เสี่ยงต่ำ
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เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5 6

7

1

8

เสี่ยงสูงมำก

TBONDPVD

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช้าระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
Credit Rating ตาม
National Credit Rating

อันดับความน่าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุน

ต่า
Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

สูง

ต่ำกว่ำ BBB

Unrated

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุน

ต่า

สูง

ตำ่ กว่ำ 3 เดือน

ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปีถงึ 3 ปี

3 ปีถงึ 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

ต่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่า

สูง
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.
5.

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561

อันดับควำม
น่ำเชื่อถือ/สถำบัน
กำรจัดอันดับ
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

% ของ NAV
40.45%
11.68%
8.40%
8.25%
6.24%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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3. น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (% ของ NAV)
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 25 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
** ตังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการจาก 0.2675% เป็น 0.1070%

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ*

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

30 บำทต่อ 10,000 หน่วย
หรือเศษของ 10,000 หน่วย

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซือคืนค้านวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการด้าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100
* คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีวัด (Benchmark) ได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมด้านท้าย

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
1.

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.49%
(*ข้อมูลตังแต่จัดตังกองทุน)

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.46% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Short Term Government Bond
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6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการด้าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ผลกำรด่ำเนินงำนและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตำมช่วงเวลำ

% ต่อปี

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุน

1.23%

0.19%

5th

0.22%

5th

1.23%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

1.62%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

1.27%

0.20%

5th

0.28%

5th

1.27%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

1.61%

ควำมผันผวนของผลกำรด่ำเนินงำน

0.48%

0.15%

95th

0.12%

95th

0.48%

95th

n.a.

n.a.

n.a.

0.46%

ควำมผันผวนของตัวชีว้ ัด

0.16%

0.09%

75th

0.08%

75th

0.16%

75th

n.a.

n.a.

n.a.

0.18%

 ตารางแสดงผลการด้าเนินงานของกลุ่ม Short Term Government Bond
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

5th Percentile

0.16%

0.19%

1.12%

1.16%

1.16%

1.58%

0.01%

0.01%

0.03%

0.10%

0.08%

0.19%

25th Percentile

0.07%

0.13%

0.52%

0.86%

0.93%

1.48%

0.02%

0.02%

0.07%

0.11%

0.09%

0.21%

50th Percentile

0.06%

0.02%

0.27%

0.71%

0.82%

1.46%

0.04%

0.03%

0.07%

0.13%

0.11%

0.23%

75th Percentile

0.02%

-0.01%

0.17%

0.59%

0.66%

1.31%

0.11%

0.09%

0.32%

0.15%

0.17%

0.26%

95th Percentile

0.01%

-0.02%

0.08%

0.40%

0.44%

1.04%

0.45%

0.33%

0.43%

0.28%

0.29%

0.58%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ไม่จ่ำย
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
25 ก.ค. 62
ไม่กำหนดอำยุโครงกำร
วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00
: ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
: 1,000 บำท
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บำท
วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00
: ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: 100 หน่วย
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน
: ภำยใน 5 วันทำกำร ถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 2 วันทำกำร เฉพำะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำยนรำธร จำรุกุลวนิช
25 ก.ค. 62
2. นำยเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พำณิชย์
25 ก.ค. 62
0.80
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู:่ 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ้านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตัง และอยูภ่ ายใต้การก้ากับดูแลของส้านักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าส้านักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชีชวนส่วนสรุปข้อมูลส้าคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด้าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท้าให้ผู้อื่น
ส้าคัญผิด

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีชวี้ ัด (Benchmark)
 ตังแต่จัดตังกองทุน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 80
2) อัตราดอกเบียเงินฝากประจ้าเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ส้าหรับบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 20
 ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ในสัดส่วนร้อยละ 100
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช้าระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช้าระหนี โดยพิจารณาจากผลการด้าเนินงาน
ที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร Credit Rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระดับ
กำรลงทุน
ระดับที่น่า
ลงทุน

ระดับที่ตา่้ กว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A
Baa
ต่้ากว่า
Baa

A
BBB
ต่้ากว่า
BBB

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งต่้าที่สุดที่จะไม่สามารถช้าระหนี
ได้ตามก้าหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งต่้ามากที่จะไม่
สามารถช้าระหนีได้ตามก้าหนด
ความเสีย่ งต่้าที่จะไม่สามารถช้าระหนีได้ตามก้าหนด
ความเสีย่ งปานกลางที่จะไม่สามารถช้าระหนีได้ตามก้าหนด
ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถช้าระหนีได้ตามก้าหนด

A
A(tha)
BBB BBB(tha)
ต่้ากว่า ต่้ากว่า
BBB BBB(tha)

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียซึ่งขึนกับ



ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย ดังนัน ราคาตราสารหนีที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือขายใน
ระดับราคาที่ต่้าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุ น (Portfolio Duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี Portfolio Duration ต่้ากว่า
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด้าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ น ลงทุ น ในบางหมวดอุต สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ การณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด้าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด้าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา



แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท้าก้าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท้าก้าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน การป้องกั นความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท้าได้ดังต่อไปนี
- ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค้านวณจากมูลค่าที่ต่้ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมู ลค่ า การซือทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพย์ สินที่ กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผ่ า นมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซือขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึน
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