iPO: วันที) 11 – 20 มีนาคม 2562

รองรั บกองทุนสํารองเลียงชีพ

ข้ อมูล ณ วันที) 31 มกราคม 2562

หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวติ ดีเริ" ดเพื"อการเลียงชีพ
Krungsri Super Life RMF (KFSUPERRMF)
กองทุนรวมผสม

บลจ.กรุ งศรี จํากัด
ซึ"งได้ รับการรั บรองโดย CAC*
(*โครงการแนวร่
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย)
ไทย

กองทุนรวมที"มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื"น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมเพื"อการเลียงชีพ (Retirement
Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนที"ลงทุนแบบมีความเสี"ยงทั
ง งในและต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ศษ
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที"ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื"นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่
รวม ใช่ การฝากเงิ
การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
อะไร
(1) นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงหุ้นที)อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนใน
หน่วย property หรื อหน่วย infra
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี : เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื
งในประเทศ
:
อต่างประเทศ
กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ
100 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื
เงื)อนไขที) สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี :ที)มีอนั ดับความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าที)สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade)
หรื อตราสารหนี :ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที)ไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
(2) กลยุทธ์ ในการบริหารจั
รจัดการลงทุน
มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี :วัด (Active Management) โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ เช่น ตรา
สารทุน, ทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT), กองทุนรวมโครงสร้ างพื :นฐาน และตราสารหนี : ทังนี
: : กองทุน
อาจลงทุนในตราสารทุน (รวมทรั
รวมทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) และกองทุนโครงสร้ างพื :นฐาน)
:นฐาน ได้ สงู สุด
75% และสามารถลงทุนในตราสารหนี :ได้ ตงแต่
ั : 25%-100% โดยขึ :นอยู่กบั ศักยภาพในการสร้ างผลตอบแทนและการ
เติบโตให้ กบั พอร์ ตการลงทุน

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร?
ใคร
ผู้ ลงทุนที)คาดหวังผลตอบแทนที)สูงกว่าเงินฝาก และสามารถรั บความผันผวนของราคาหุ้นที)กองทุนรวมไปลงทุน ซึ)ง
อาจจะปรับตัวเพิ)มสูงขึ :น หรื อลดลงจนตํ)ากว่ามูลค่าที)ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
ผู้ที)สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที)ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี :ทัว) ไป
ผู้ลงทุนที) ประสงค์ จะได้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ซึ)งผู้ลงทุนต้ องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนี โ: ดยให้ เป็ นไปตาม
เงื)อนไขที)กรมสรรพากรกําหนด เพื)อจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื)อการเลี :ยงชีพอย่าง
ถูกต้ อง

กองทุนรวมนีไม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที)เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที)แน่นอน
อ หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี
อ่ านหนังสือชี :ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่ เข้ าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที"สาํ คัญ
กองทุนนี :มีการลงทุนในตราสารหนี : และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อตราสารทุน ราคาตราสารที)ลงทุนหรื อมีไว้ อาจมีความไม่แน่นอน
อันเนื)องจากการเปลีย) นแปลงของอัตราดอกเบี :ย ผลประกอบการของบริ ษัทหรื อของทังอุ
: ตสาหกรรม หรื อภาวะเศรษฐกิจทัว) ไป
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื :อขายล่วงหน้ าเพื)อเพิ)มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน และตราสารที)มีสญ
ั ญาซื :อขาย
ล่ว งหน้ า แฝง กองทุน จึง มีค วามเสี)ย งมากกว่ากองทุน รวมที)ลงทุนในหลัก ทรัพ ย์อ้า งอิง โดยตรง เนื)อ งจากใช้ เ งิน ลงทุน ใน
จํานวนที)น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนรวมนี :อาจมีการลงทุนในตราสารหนี :ที)มีอนั ดับความน่าเชื)อถือตํ)ากว่าอันดับที)สามารถลงทุนได้ (Non – investment
grade) หรื อตราสารหนี :ที)ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื)อถือ (Unrated) ดังนัน: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงสูงขึ :นจากการไม่ได้
รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี :ย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี)ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที)ระบุไว้ ในคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมเพื)อการเลี :ยงชีพ
ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี : จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี :จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื)อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ที)เคยได้ รับมาภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
: องชําระเงินเพิ)มและ/หรื อเบี :ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ความเสี"ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ"า

สูง

ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน
การป้องกันความเสี)ยง FX

ทังหมด/เกือบทังหมด

บางส่ วน

ดุลยพินจิ

ไม่ ป้องกัน

ตํ"า

สูง

ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนี"ง
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม

< 10%
ตํ"า

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%
สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ)มเติมได้ ที) www.krungsriasset.com
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ค่ าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที)คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน: คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
NAV
ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
6.00

สูงสุดไม่ เกิน
5.0825

ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน
2.6750

2.00

1.7120

สูงสุดไม่ เกิน
2.1400
1.9025

สูงสุดไม่ เกิน
0.1070

1.00

สูงสุดไม่ เกิน
0.1605
0.1605

0.0300

0.00

การจัดการ

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่ าใช้ จ่ายอื"น

รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ:
กองทุนปลายทาง)
ปลายทาง บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
(1) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ :าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน
น 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงิน
ลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราที)กองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้ านบาทในอัตราที)กองทุนปลายทางกําหนด
เป็ นต้ น
(2) ท่านสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที)เรี ยกเก็บจริ งจากกองทุนย้ อนหลังได้ ที) www.krungsriasset.com
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ค่ าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.50 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื :อคืน

1.50 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนเข้ า

1.50 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุนออก

1.50 %

ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

50 บาท

50 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ที)ลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่ถึง 180 วัน

2.00 %

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

หมายเหตุ :
(1) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และ/หรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนซํ :าซ้ อน เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไป
ยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที)กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน: โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขาย และ/หรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ)มเติมอีก เป็ นต้ น
(2) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ ายที) เรี ย กเก็ บ จากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั) ซือ: หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที)รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ)มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื)นใดแล้ ว
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ)งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ
(1) ดัชนีพนั ธบัตรที)มีอายุคงที) (ZRR)
ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20.00%
(2) อัตราดอกเบี :ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี)ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้ านบาท ของธนาคารกรุงเทพ,
เทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20.00%
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60.00%
0.00%

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขายคือ Aggressive Allocation
*คุณสามารถดู
รถดูข้อมูลที)เป็ นปั จจุบนั ได้ ที) www.aimc.or.th
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ข้ อมูลอื"นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที"จดทะเบียน

22 มีนาคม 2562

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซือและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ :
ช่วง IPO: ระหว่างวันที) 11 – 20 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ทังนี
: : จะรับชําระเป็ นเช็คจนถึงวันที) 20 มีนาคม 2562
หลัง IPO: เริ) มตังแต่
: วนั ที) 25 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื :อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
: )าของการซื :อครัง: แรก : 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,,000 บาท
มูลค่
ลค่าขันตํ
: )าของการซื :อครัง: ถัดไป : 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,,000 บาท
วันทําการขายคืน :
เริ) มตังแต่
: วนั ที) 25 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทุกวันทําการซื :อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
: า) ของการขายคืน
: ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
: า)
: ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T + 3 คือ 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที) : เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

รายชื"อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน

ชื"อ นามสกุล

ขอบเขตหน้ าที"

วันที"เริ"มบริหารกองทุนรวมนี

นายศิระ คล่องวิชา

ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี :

22 มีนาคม 2562

นายวิพธุ เอื :ออานันท์

ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน

22 มีนาคม 2562

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 296 2000 หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุนที)ได้ รับการแต่งตังจากบริ
:
ษัทจัดการ
ทังนี
: : คุณสามารถตรวจดูรายชื)อผู้สนับสนุนการขายฯ เพิม) เติมได้ ที) www.krungsriasset.com

ติดต่ อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้ องเรียน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน: 1-2 โซนเอ ชัน: 12 ชัน: 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื :อคืนหน่วยลงทุน

ธุรกรรมที"อาจก่ อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ)งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ไม่จํากัด
อัตราส่วน ดังนัน: บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที)ป้องกันธุรกรรมที)อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที)เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หาร
จัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเดียวกัน เพื)อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของ
ทังกองทุ
:
นรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที"อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ ท" ี
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
7

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
: ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย) งจากการ
ลงทุนซึง) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง: และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
การพิจารณาร่างหนังสือชี :ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี :มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี :ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที)เสนอขาย
นัน: ทัง: นี : บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ช: วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที) 31 มกราคม 2562 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู นื)
สําคัญผิด

คําอธิบายความเสี"ยง
ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความเสี)ยงที)มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนจะเปลี)ยนแปลงเพิ)มขึ :นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
:
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ)งจะพิจารณาได้ จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย) นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (Currency Risk)
ความเสีย) งจากการเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลีย) น (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที)เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที)บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที)บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที)บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ :นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน: การป้องกันความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) นจึงเป็ นเครื) องมือสําคัญในการบริ หารความเสี)ยง ซึ)งทําได้
ดังต่อไปนี :
ป้องกันความเสี"ยงทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น
ป้องกันความเสี"ยงบางส่ วน โดยต้ องระบุ สัดส่ วนการป้องกันความเสี"ยงไว้ อย่ างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี)ยงจากอัตรา
แลกเปลีย) น
อาจป้องกันความเสี"ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น เนื)องจากการป้องกัน
ความเสีย) งขึ :นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย) งหรื อไม่
ไม่ ป้องกันความเสี"ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) น

ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนี"ง (High issuer concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรื อบุคคลอื)นที)มีภาระผูกพันตามตราสารหรื อสัญญานัน:
รายใดรายหนึง) มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
: : การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี :
1. ตราสารหนี :ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที)มีการจัดอันดับความน่าเชื)อถืออยูใ่ นอันดับที)สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที)ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที)มีการจัดอันดับความน่าเชื)อถืออยูใ่ นอันดับที)สามารถลงทุนได้
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