ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TISCO US Short Term Fixed Income Fund
(TUSFIX)
กองทุนรวมตราสารหนี้ : Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3
MONTH T-BILL ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน SPDR BLOOMBERG BARCLAYS
1-3 MONTH T-BILL ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Bloomberg Barclays 1-3
Month U.S. Treasury Bill ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตั๋วเงินคลังประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทไม่จ่าย
ดอกเบี้ย (Zero-Coupon) ที่ออกมาทั้งหมด มีอายุของตราสารคงเหลือมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน
3 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และมีมูลค่าหน้าตั๋วอย่างน้อย
250 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc.
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3
MONTH T-BILL ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :
management / index tracking)

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ล งทุ นที่ ต้ อ งการกระจายการลงทุ น ไปยั ง หลั กทรั พ ย์ต่ า งประเทศ และต้อ งการได้ รั บผลตอบแทนที่
เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ในต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
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กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

 คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น โดยปกติจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 กองทุน หลัก จะลงทุน ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุ น ดั ง นั้ น
กองทุนหลักจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า
2

เสี่ยงต่า

เสี่ยงสูง

3 4 5

6

7

1

เสี่ยงสูงมาก

8
TUSFIX

ต่า

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
Credit Rating ตาม
National Credit Rating

ต่่า

Credit Rating ตาม
International Credit Rating

ต่่า

อันดับความน่าเชือ่ ถือส่วนใหญ่ของกองทุน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

สูง
Unrated

อันดับความน่าเชือ่ ถือส่วนใหญ่ของกองทุน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

สูง
Unrated

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

ต่่า

สูง

ตา่ กว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปีถงึ 3 ปี

3 ปีถงึ 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนไม่มีการ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น ดั ง นั้ น ผู้ ล งทุ น อาจจะขาดทุ น หรื อ ได้ รั บ ก าไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
การป้องกันความเสีย่ ง FX

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1.

ชื่อทรัพย์สิน
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF

% ของ NAV
97.76%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00%

0.25%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.00%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียน

ไม่มี

ไม่มี

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

30 บาทต่อ 10,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอน

หรือเศษของ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย
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หมายเหตุ :
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
** บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส่ารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จ่ากัด
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.125% กับผูล้ งทุนบางกลุม่
อันได้แก่ กองทุนบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ส่านักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)
รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

เก็บจริง
0.136%
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
1.

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.200%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 4.07% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
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6. ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ผลการด่าเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา
Year to
Date

% ต่อปี
Since

3 เดือน Percentile

6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile Inception
Return

ผลตอบแทนกองทุน

0.96%

1.05%

25th

-1.02%

75th

0.96%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

-2.71%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

1.68%

1.26%

25th

-0.71%

50th

1.68%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

-2.05%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด (Hedging)

1.68%

1.26%

25th

-0.71%

50th

1.68%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

-2.05%

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน 4.48%

4.63%

95th

4.37%

95th

4.48%

95th

n.a.

n.a.

n.a.

4.07%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

3.82%

95th

3.62%

95th

3.80%

95th

n.a.

n.a.

n.a.

3.45%

3.80%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or

Unhedge ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
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

1.77%

1.14%

0.82%

1.26%

2.96%

4.45%

1.33%

1.36%

1.50%

2.39%

2.59%

2.94%

25th Percentile

0.01%

-0.51%

-0.94%

0.49%

0.44%

3.97%

1.65%

1.80%

1.80%

2.89%

3.42%

4.05%

50th Percentile

-0.31%

-0.77%

-2.03%

-0.48%

-0.43%

3.67%

2.29%

2.10%

1.97%

3.35%

4.61%

5.00%

75th Percentile

-1.24%

-1.32%

-2.55%

-1.39%

-0.84%

3.00%

3.51%

2.86%

3.70%

3.70%

4.65%

5.98%

95th Percentile

-2.61%

-2.43%

-5.92%

-3.83%

-3.30%

1.65%

5.73%

6.10%

6.07%

6.53%

6.44%

7.16%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com
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7. ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
เปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันทีจดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จา่ ย
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน)
6 ก.ค. 59
ไม่กา่ หนดอายุโครงการ
วันท่าการซือ้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซือ้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซือ้ ครัง้ ถัดไป

: ทุกวันท่าการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 5 วันท่าการ

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
วันท่าการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันท่าการ
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน
: ไม่กา่ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่
: 100 หน่วย
(ถัดจากวันทีค่านวณ NAV)
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายชือผู้จดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

(ปัจจุบนั 3 วันท่าการ

เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนของแต่ละวันท่าการซือ้ ขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันท่าการถัดไป
ชือ-นามสกุล
วันทีเริมบริหารกองทุนนี้
1. นายสากล รัตนวรี
26 ธ.ค. 59
2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร
2 ก.ค. 61
3. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม
1 ก.พ. 61
0.90
ธนาคารทิสโก้ จ่ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่านสามารถตรวจสอบรายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิมเติมได้ที
หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จ่ากัด
ทีอยู:่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
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ธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิด

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้ที เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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สรุปสาระสาคัญของกองทุน SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month
T-Bill ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อ
ประเภท
ดัชนีอ้างอิง
วัตถุประสงค์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย
รหัสหลักทรัพย์
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ
บริษัทจัดการ (Investment Manager)
ผู้จัดจาหน่าย (Distributor)
แหล่งข้อมูล

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill
เพื่ อสร้ า งผลตอบแทนของกองทุ น (ก่อนหัก ค่า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย
ทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Bloomberg Barclays 1-3
Month U.S. Treasury Bill ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตั๋วเงินคลังประเทศ
สหรัฐอเมริกาประเภทไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero-Coupon) ที่ออกมาทั้งหมด มี
อายุของตราสารคงเหลือมากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ได้รับการจัด
อันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และมีมูลค่าหน้าตั๋ว
อย่างน้อย 250 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ตั๋วเงินคลังดังกล่าวจะต้องถูกเสนอขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ และไม่สามารถแปลงสภาพได้
ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนจะใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนที่เรียกว่า “Sampling Strategy” ในการบริหารกองทุน ซึ่งหมายถึง
กองทุ น อาจจะไม่ ล งทุ น ในหลั กทรัพ ย์ ทุ กตั ว ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบของดั ช นี
อ้างอิง แต่กองทุนอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวในดัชนีอ้างอิง
ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมือนกับดัชนี
อ้างอิง ทั้งนี้ จานวนหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนจะขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น ขนาดทรัพย์สินของกองทุน เป็นต้น
ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิงหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง เงินสดและตรา
สารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารในตลาดเงิน เช่น ธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
25 พฤษภาคม 2550
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”)
BIL
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
รายเดือน
0.136% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
SSGA Funds Management, Inc.
State Street Global Markets, LLC
www.spdrs.com
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร Credit Rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน
ระดับที่น่า
ลงทุน

ระดับที่ตากว่
่ า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A
Baa
ต่ากว่า
Baa

A
BBB
ต่ากว่า
BBB

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งต่าที่สุดที่จะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ความเสีย่ งต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสีย่ งปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A
A(tha)
BBB BBB(tha)
ต่ากว่า ต่ากว่า
BBB BBB(tha)

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับ





ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน
ระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุ น (Portfolio Duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี Portfolio Duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วง
ที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไร
ในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมู ลค่ า การซื้อทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพย์ สินที่ กองทุนรวมลงทุน ในรอบระยะเวลาผ่ า นมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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