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กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื�อการเลี� ยงชีพ 
K Positive Change Equity RMF 

KCHANGERMF 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมเพื�อการเลี� ยงชีพ (RMF) 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที�เนน้ลงทุนแบบมีความเสี�ยงตา่งประเทศ  

หนงัสือชี� ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ขอ้มูล ณ วนัที� �� ตุลาคม ���� 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื�นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที�ลงทุน 

Fund ID: H48 IPO : 2 – 6 พฤศจกิายน \]^_ 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KCHANGERMF 
- กองทุนมีนโยบายที�จะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie 

Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ �I ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซืO อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงดา้นอัตราแลกเปลี�ยน
ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในสญัญาซืO อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพยต่์างประเทศได ้หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทําให้
ระดบัความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึO น 
 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 
กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในหุน้ของบริษัททั �วโลกซึ�งเป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือมีพฤติกรรมที�ส่งผลกระทบ
เชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น 
การศึกษา ความเท่าเทียมทางสงัคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และดา้นทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 
เป็นตน้  โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตวัในหุน้ของบริษัททั �วโลกประมาณ ��-�I บริษัท 

ชื�อกองทุนหลกั Baillie Gifford Positive Change Fund 

Share Class Class B accumulation (GBP) 

วนัที�จดัตั�งกองทุน � มกราคม ���I 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน 
สกุลเงิน สกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง (GBP) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Baillie Gifford & Co Limited 

ISIN GB00BYVGKV59 

Bloomberg Code BGPCBAG:LN 

ตวัชี� วดั MSCI AC World Index 

วนัทาํการซื� อขาย ทุกวนัทาํการซืO อขายของกองทุนหลกั 

Website  
https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-
investors/funds/positive-change-fund/ 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื�อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาว 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการลงทุนของกองทุน KCHANGERMF 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการ
เคลื�อนไหวตามกองทุนหลกั ทัOงนีO  กองทุนหลกัใชก้ลยุทธก์ารบริหารกองทุนเชิงรุก (active management) 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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 ผูล้งทุนที�ตอ้งการลงทุนระยะยาวเพื�อใชใ้นวยัเกษียณ โดยผูล้งทุนจะไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื�อปฏิบติั
ตามเงื�อนไขการลงทุน 

 ผูล้งทุนที�เห็นความสาํคญัของการลงทุนในบริษัทที�ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ใหก้บัสงัคมและ
คาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

 ผูล้งทุนที�สามารถรบัความผันผวนของราคาหุน้ที�กองทุนหลกัไปลงทุน ซึ�งอาจปรบัตวัเพิ�มสูงขึO นหรือลดลงตํ �า
กวา่มลูค่าที�ลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้

 ผูล้งทุนที�สามารถรบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนได ้
 

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนีO ไม่เหมาะกบัใคร 
 ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี�ยงของกองทุนรวมนี�  

 อ่านหนังสือชีO ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  
 อยา่ลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนีO ดีพอ 
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คาํเตอืนที�สาํคญั 
 กองทุน KCHANGERMF และกองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในสญัญาซืO อขายล่วงหน้าเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน KCHANGERMF อาจมีการลงทุนใน
ตราสารที�มีสญัญาซืO อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทาํใหอ้าจมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนที�ลงทุน
ในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื�องจากใชเ้งินลงทุนในจาํนวนที�น้อยกว่า จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนหลกัอาจป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน และกองทุน KCHANGERMF จะลงทุนในสญัญาซืO อ
ขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงันัOน กองทุนจึง
อาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Exchange Rate Risk)  

 เนื�องจากกองทุน KCHANGERMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัOน การเปลี�ยนแปลง
ภายในประเทศที�กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงมีความเสี�ยงที�ทางการของประเทศที�ลงทุนอาจออก
มาตรการในภาวะที�เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ�งอาจ
ส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนังสือชีO ชวน 

 กองทุน KCHANGERMF อาจมีการลงทุนในตราสารหนีO ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้
(Non – Investment Grade) และตราสารหนีO ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) ทัOงในและ
ต่างประเทศ ดงันัOน ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงสูงขึO นจากการไมไ่ดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบีO ย 

 กองทุนหลกัมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทําใหผู้ล้งทุนมีความเสี�ยงจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนที�อาจผนัผวนมากกวา่กองทุนอื�นที�มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดหุน้พฒันาแลว้ และผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนตํ �ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรก 

 กองทุนหลักมีการลงทุนแบบกระจุกตัว จึงอาจมีความเสี�ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม
ทั �วไปที�มีการกระจายตวัในหุน้จาํนวนมาก 

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ระบุไวใ้นคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการ
เลีO ยงชีพ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน RMF จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขการลงทุน
และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�เคยไดร้บัและเงินเพิ�มตามมาตรา �| แห่งประมวลรษัฎากรดว้ย 

 หน่วยลงทุนของกองทุน RMF นีO จะนําไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัมิได ้

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี�ยงของกองทุนรวม 
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ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญั 

 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

ตํ �า <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% สูง 

 

 ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�งมากกวา่ �I% ของ NAV รวมกนั 

ตํ �า ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

 ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง (High Sector Concentration 
Risk) ของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งมากกวา่ �I% ของ NAV รวมกนั 

ตํ �า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม Health Care  

 

 ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) ของ
กองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �I% ของ NAV รวมกนั 

ตํ �า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในสหรฐัอเมริกา 

 

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ตํ �า ทั�งหมด/เกือบทั�งหมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนประมาณ �I-�II% ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ 
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สดัสว่นของประเภททรพัยสิ์นที�ลงทุน 



  8 
 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ค่าใชจ้่ายอื�นๆ เป็นขอ้มูลของรอบปีบญัชีล่าสุดของกองทุน ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

 

หมายเหตุ :  
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยน 

- กรณีที�เป็นการสบัเปลี�ยนไปยงั RMF ภายใน บลจ. กสิกรไทย: ปัจจุบนัไมเ่รียกเก็บ 
- กรณีที�สบัเปลี�ยนไป บลจ. อื�น: ไมเ่กิน 1.00% ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการล่าสุดก่อนวนัทาํรายการ

สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
โดยปัจจุบนัเรียกเก็บ 1.00% ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการล่าสุดก่อนวนัทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุน 
 ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซืO อขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมมี่ ไมมี่ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซืO อคืนหน่วยลงทุน 3.00% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ ดูหมายเหตุเพิ�มเติม  

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั 
ดงันัOน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  ไมมี่  ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืน  ไมมี่  ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  0.50% ต่อปี 0.50% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  
0.53% ต่อปี 

(ขอ้มลู ณ วนัที� �I มิถุนายน ����) 

 

* ในกรณีที�กองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื�อเป็นค่าตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุน
นําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งิน
จาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

  

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั  
Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) 
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 * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

�. ดชันีชีO วดัของกองทุน (Benchmark) คือ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (ดชันีชีO วดัของกองทุน
หลกั) โดยมีรายละเอียดดงันีO  
- MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยตน้ทุน
การป้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน รอ้ยละ 75 
- MSCI ACWI Gross Total Return USD Index โดยแปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง แลว้ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี�ยนเพื�อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน รอ้ยละ 25 
 
�. ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัตามปีปฏิทิน 
ผลการดาํเนินงานของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) 

 

 

�. ประเภทกองทุนรวมเพื�อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
�. ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุดของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B 
accumulation (GBP) ณ วนัที� �I กนัยายน ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) 

วนัที�จดทะเบียนกองทุน � พฤศจิกายน ����  (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ไมก่าํหนด 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ       �,III ลา้นบาท 

ซื� อและขายคืน 
หน่วยลงทุน 

  

วนัทาํการซืO อ : เสนอขายครัOงแรกวนัที� 2 – 6 พฤศจิกายน ���� 
                   เสนอขายภายหลงั IPO วนัที� �I พฤศจิกายน ���� เป็นตน้ไป 
*** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัชาํระค่าซืO อคืนหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัสุดทา้ย
ของระยะเวลาเสนอขาย (� พฤศจิกายน ����) ***  
 
ทุกวนัทาํการซืO อขาย เวลา �.�I น. – 15.30 น. 
มลูค่าขัOนตํ �าของการซืO อครัOงแรก   : �II บาท 
มลูค่าขัOนตํ �าของการซืO อครัOงถดัไป : �II บาท 
 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  :  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสัOน 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนีO ระยะสัOน และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซืO อกองทุนนีO  
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัOงแรกได ้

วนัทาํการขายคืน :  
*** บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนออกจาก
กองทุนตัOงแต่วนัที� �� พฤศจิกายน ���� เป็นตน้ไป *** 
 
ทุกวนัทาํการ เวลา �.�I น. – 15.30 น. 
มลูค่าขัOนตํ �าของการขายคืน     : 500 บาท 
มลูค่าคงเหลือในบญัชีขัOนตํ �า    : ไมก่าํหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : T+4 คือ 4 วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคืน 

(ประกาศ NAV T+� คืนเงิน T+� เวลา ��.II น.) 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้� www.kasikornasset.com 

รายชื�อผูจ้ดัการกองทุน คุณชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุนนีO : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื� อคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซืO อคืนตามที�บริษัทจดัการแต่งตัOง 

ขอ้มูลอื�นๆ 
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ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี� ชวน 
รอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : �II/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัOน � และชัOน ��  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ �I�II 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988  
Website : www.kasikornasset.com     Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

กรณีสงวนสิทธิไม่ขายหน่วย
ลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา 
หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล
ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึO นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัOงไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตัOง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีO ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีO มิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีO ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนัOน ทัOงนีO  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีO ชวน
ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที� �� ตุลาคม ���� แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการ
ดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 
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 ความเสี�ยงจากการผิดนดัชาํระหนี� ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนีO  
โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนีO  

ระดบั 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนีO ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนีO ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนีO ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนีO ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 

น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

 

ตํ �ากว่า 
Baa 

 

ตํ �ากว่า 
BBB 

 

ความเสี�ยงสูงที�จะไม่สามารถชาํระหนีO ไดต้ามกาํหนด 
 
 

 
 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนีO  เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบีO ยซึ�งขึO นกบัปัจจยัภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัOงในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีO จะ
เปลี�ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบีO ย เช่น หากอตัราดอกเบีO ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรบัตวัสูงขึO น อตัราดอกเบีO ยของตราสารหนีO ที�ออกใหมก็่จะสูงขึO นดว้ย ดงันัOนราคาตราสารหนีO ที�
ออกมาก่อนหนา้จะมีการซืO อขายในระดบัราคาที�ตํ �าลง โดยกองทุนรวมที�มีอายุเฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุน 
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมที�มี portfolio 
duration ตํ �ากวา่ 
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี�ยงที�มลูค่าของหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึO นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัOงใน
และต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
มีค่า SD สูง แสดงวา่กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์ูง 
 

 ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า �I% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณ์ที�
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั �นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทุนที�กระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 
 
 

คาํอธิบายความเสี�ยง  
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- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ� ง (High Sector 
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า �I% ของ NAV รวมกนั ซึ�ง
หากเกิดเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัOน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที�ผันผวน
มากกวา่กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ� ง (High Country Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �I% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ
ดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกวา่กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
  

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) หมายถึง  
การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุล
เงินดอลลารใ์นช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง 
ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึO นกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัOน การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการ
บริหารความเสี�ยงดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนีO  
- ป้องกนัความเสี�ยงทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- ป้องกนัความเสี�ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเสี�ยงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมี

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกันความเสี�ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึO นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณา
วา่จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม ่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี�ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
 
 
  


