ข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้ าร่วมการต่อต้ านทุจริต : ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มำร์ เก็ต
Manulife Strength-Money Market Fund (MS-MONEY)
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุ น ที่ ล งทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย งทั ง้ ในและ
ต่ า งประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม

ผลกำรดำเนินงำน
ข้ อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน


กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารหนี ้ และ/หรื อเงินฝาก และ/หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีคณ
ุ ภาพตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด



กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกิน 50% ของ NAV และจะทาการ
ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวน (Fully Hedge) [ปั จจุบนั ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ]



สาหรับตราสารที่ลงทุนข้ างต้ น มีอนั ดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ 2 อันดับแรกหรื ออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3
อันดับแรกหรื อที่เทียบเคียงได้ โดยมีอายุไม่เกิน 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนและมี Portfolio Duration ของกองทุน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ ไว้ ไม่เกิน 92 วัน

 กลยุทธ์ กำรลงทุน
 คาดหวังให้ ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยสร้ างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมีความผันผวนน้ อย (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี ้ทัว่ ไปได้
 ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า

กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหำกไม่ เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ นและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน นี ้เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื ออาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่มีคาสัง่ ไว้
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธหรื อระงับการสั่ง ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่ว ยลงทุน ไม่ว ่า ทางตรง
หรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือ
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
ตาม National credit
ต่ ำ
rating scale

AA, A

GOV/ AAA

Non-Investment
grade/ unrate

BBB

สูง

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์ สนิ
ที่ลงทุน
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)

ต่ ำกว่ ำ 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มำกกว่ ำ 5 ปี
สูง

ต่ ำ

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

ต่ ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/ เกือบทัง้ หมด

บำงส่ วน

ดุลยพินิจ

ไม่ ป้องกัน

สูง
*ปั จจุบนั กองทุนไม่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ

ต่ ำ

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
High Issuer
Concentration Risk

<= 10%
ต่ ำ

10-20%

20-55%

50-80%

> 80%
สูง
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
สินทรัพย์อน
ื่ และ
ิ อืน
หนี้สน
่
-0.14
เงินฝากธนาคาร
0.87
หุ ้นกู ้เอกชน
10.85
พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย
88.42

ชื่อทรัพย์ สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรั พย์ สิน

Credit Rating

% ของ NAV

1
2
3

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19207B)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19124B)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19103B)

37.89
16.43
12.65

4
5

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB19314C)
หุ้นกู้เอกชน (TLT192B)

12.62
10.85

AAA

นำ้ หนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ
ตรำสำรหนีต้ ่ ำงประเทศ

ตรำสำรหนีใ้ นประเทศ
AAA(tha)

AA

อันดับเครดิต

อันดับเครดิต

AAA

A

AA(tha)
A(tha)

BBB

BBB(tha)

unrated/ noninvestment grade

unrated/ noninvestment grade
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

99.27%

0

20

40

60

80

100

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th
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ค่ ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ ง
% ต่ อปี ของ NAV

1.20

สูงสุดไม่เกิน
1.0700

1.00

0.80
0.60

สูงสุดไม่เกิน 0.7490
0.4731

0.40
0.20

0.2138

0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.0642
0.0294

สูงสุดไม่เกิน 0.0749
0.0641

สูงสุดไม่เกิน 0.1819
0.1658

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

รวมค่าใช้ จา่ ย

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริ ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 กรณีซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว

ไม่มี

ไม่มี

 กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
ไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการ
ตามที่จ่ายจริง

ค่ ำธรรมเนียมกำรขำย
 กรณีซื ้อหน่วยลงทุน (กองทุนเพียงอย่างเดียว)
 กรณีซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)
ค่ ำธรรมเนียมกำรรั บซือ้ คืน

ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ำ
ค่ ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ค่ ำธรรมเนียมกำรโอนหน่ วย
ค่ ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดแล้ ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทนิ
3.00%

% ต่อปี ของ NAV

2.50%
2.17%
1.87%

2.00%
1.50%
1.00%

1.39%
1.00%
0.62%

0.50%

1.39%

1.24%

MS-MONEY

2.47%
2.36%

0.70%
0.42%

Benchmark 1
2.27%
2.03%
Benchmark 2
1.96%
1.80%
1.71%
1.70%
1.43%
1.25%
1.23%
1.18%
1.31% 1.23%
0.95%
0.95%
0.93%
1.03%
1.01%
0.86%
0.71%

0.00%
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

Benchmark 1 คือ ตัวชี ้วัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน ได้ แก่ 55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index
ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้ านบาท เฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
Benchmark 2 คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

2. ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ ไม่ มี
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.04% ต่ อปี
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Money Market General
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

5. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile 10 ปี Percentile YTD ตัง้ แต่ จัดตัง้

MS-MONEY

0.23

75th

0.41

75th

0.71

95th

0.86

75th

1.10

95th

1.28

95th

0.71

1.31

เกณฑ์มาตรฐาน

0.30

25th

0.62

25th

1.18

25th

1.22

25th

1.38

50th

1.64

25th

1.18

1.86

ความผันผวนของกองทุน

0.04

25th

0.04

25th

0.04

25th

0.05

50th

0.06

5th

0.08

5th

0.04

0.20

ความผันผวนของตัวชี ้วัด

0.04

25th

0.03

5th

0.03

5th

0.03

5th

0.05

5th

0.24

95th

0.03

0.31

หมำยเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.manulife-asset.co.th

ที่มาของข้ อมูลในข้ อ 1, 3 และ 5 : Morningstar
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ข้ อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

วันที่จดทะเบียน

20 กุมภาพันธ์ 2551

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขำยคืนหน่ วยลงทุน

วันทำกำรซือ้ :

ทุกวันทาการ ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
10,000 บำท
ไม่ กำหนด

มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรสั่งซือ้ ครั ง้ แรก :
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป :
วันทำกำรขำยคืน:

ทุกวันทาการ ตั ้งแต่เวลาเริ่มทาการถึง 13.00 น.
มูลค่ ำขัน้ ต่ ำของกำรขำยคืน :
ไม่ กำหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่ ำ :
ไม่ กำหนด
ภายใน 1 วันทาการ นับถัดจากวันรับคาสัง่ ขายคืน
ระยะเวลำกำรรั บเงินค่ ำขำยคืน:
หน่วยลงทุน (T+1)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์ สนิ รายวันได้ ที่
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th
รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

ชื่อ - นำมสกุล
นายวสุ สุทธิพงษ์ ชยั

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

ขอบเขตหน้ ำที่

วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน

ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้

15 กันยายน 2552

0.85
รำยชื่อ
 ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

โทรศัพท์
(66) 2232-2484

 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

(66) 2299-1558
(66) 2663-6000

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (Private Wealth)

1572
(66) 2888-8811

 ธนาคารกรุงไทย จากัด (ลูกค้ า Precious)
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

(66) 2111-1111
(66) 2305-9000

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2658-8888

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2635-1718

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

(66) 2638-5500

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน

(66) 2659-7000

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)

(66) 2680-5033-4
(66) 2680 1000

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2658-6300
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ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรั บซือ้ คืน

ติดต่ อสอบถำมรั บหนังสือชีช้ วน
ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อำจก่ อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

(66) 2659-3456
(66) 2618-1111
(66) 2670-8649

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

(66) 2658-9500

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(66) 2862-9999

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด

(66) 2660-6677

 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

(66) 2660-6688

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จากัด

(66) 2648-1111

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด

(66) 2861-5508

 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด 

(66) 2026-5100

(66) 2103-8804

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ ที่
www.manulife-asset.co.th
บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั กำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1788 ชั ้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2844-0123 โทรสาร: 0-2056-9747
Website: www.manulife-asset.co.th Email: mamt_marketing@manulife.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.manulife-asset.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั ้งไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ อ งของข้ อมูลในหนังสือชี ช้ วนของกองทุน รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ว ยลงทุนที่เสนอขายนั ้น ทั ้งนี ้ บริ ษั ท
จัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ที่ลงทุน (credit rating) ซึง่ เป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะ
การเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับกำร
ลงทุน
ระดับที่
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

อัน ดับเครดิ ตสูง ที่ สดุ มีความเสี่ยงต่า ที่ สดุ ที่ จะไม่สามารถ
ชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด
ความเสีย่ งต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสีย่ งปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ต่ากว่า
BBB

ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด

ระดับที่ต่า
ต่ากว่า
กว่าน่าลงทุน BBB

ควำมเสี่ยงจำกควำมผั นผวนของรำคำหลักทรั พย์ (Market Risk) : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึ่งขึ ้นกับปั จจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั ้งในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงข้ ามกับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับ ตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของ
ตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนั ้นราคาตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มี
อายุเ ฉลี่ยของทรั พ ย์ สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูง จะมี โอกาสเผชิ ญกับ การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า กองทุ น รวมที่ มี
portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทน
มากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนั ้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ ห ารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรื อเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในกรณีที่ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์
สเตร็งค์ มันนี่ มาร์ เก็ตจะลงทุนในต่างประเทศจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวน (Fully Hedge) ทั ้งนี ้
ปั จจุบนั กองทุนยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ)
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) :
คานวณจากมูลค่ าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่ าการซื ้อทรัพย์ สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้ วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงมูลค่าการ
ซื ้อขายทรัพย์สนิ และสะท้ อนกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุน
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