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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ 
MFC MEGA Thai Stocks Fund (M-MEGA) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : M-MEGA-D 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไมม่ีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

  

  
  
  
  
  
  คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มีนำคม 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

IPO 25 มีนำคม – 5 เมษำยน 2562 

 

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี 
SET50 จ ำนวนไม่เกิน 35 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
โดยกองทุน M-MEGA มีกลยุทธ์กำรลงทุนแบบ Active Management ซึ่งจะท ำกำรคัดเลือกหุ้นท่ีมี
ปัจจัยพื้นฐำนดี และ/หรือ มีศักยภำพในกำรเจริญเติบโตดี ประกอบกับกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค และจะให้
น้ ำหนกักำรลงทุนในหุ้นท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือให้พอร์ตกำรลงทุนมีควำมผันผวนน้อยท่ีสุด พร้อมท้ัง
มีกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับสภำวะตลำดกำรลงทุนในแต่ละขณะ 

ส่วนท่ีเหลือกองทุนอำจลงทุนในตรำสำรทุนท่ีนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น ตรำสำรหนี้ และ/หรือเงินฝำก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ  

ท้ังนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ตรำสำรท่ีมีลักษณะของ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  ตรำสำรหนี้ท่ีมีอันดับควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือผู้
ออกต่ ำกว่ำท่ีสำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade) ตรำสำรหนี้ท่ีไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ (unrated securities) และตรำสำรทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (unlisted 
securities) 

 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :  
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management) 
 

 

 
- ผู้ลงทุนท่ีสำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
หรือลดลงจนต่ ำกว่ำมูลค่ำท่ีลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้  
- ผู้ท่ีสำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวท่ีดีกว่ำกำรลงทุน
ในตรำสำรหนี้ท่ัวไป 

  

 
 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
 

 

 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นกำรได้รับผลตอบแทนในจ ำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษำเงินต้นให้อยู่ครบ  
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรท่ีลงทุนหรือมีไว้
อำจมีควำมไม่แน่นอนอันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบ้ีย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือ 
ของทั้งอุตสำหกรรม หรือภำวะเศรษฐกิจท่ัวไป 

 
 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) 
 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 
general large cap Mid/small sector 

 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
 

 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ตัวอย่ำง 

ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ 
 

 

 

 

ควำมผันผวนของ 
ผลกำรด ำเนินงำน (SD) 

ต่ ำ สูง 

สูง 

กำรกระจุกตัวลงทุน               
ในผู้ออกตรำสำรรวม 

ต่ ำ 

ต่ ำ สูง 
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 

  

 

 
 
 

หมำยเหตุ :  
1. ค่ำธรรมเนยีมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยงทุนข้ำงต้น เป็นอัตรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม
หรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดัตั้งกองทุน ในอัตรำไมเ่กินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (เก็บจริงร้อยละ 0.1605) เป็นต้น  
ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรจดัตั้งกองทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดจำ่ยเงินจำกกองทุนตำมควำมเหมำะสมของกระแสเงินและ
ผลประโยชน์ของกองทุน โดยในทำงบัญชีบริษัทจัดกำรจะทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกันทุกวันในระยะเวลำ 1 ปี  

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 0.50 0.25 (ไม่เก็บช่วง IPO) 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 0.50 ไม่มี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 0.50 0.25 (ไม่เก็บช่วง IPO) 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย 50 บำท / 1 รำยกำร 50 บำท / 1 รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บำท / 1 ฉบับ 50 บำท / 1 ฉบับ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมท่ีจ่ำยจริง ตำมท่ีจ่ำยจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100.00% 

 ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Large Cap 
 
 

 
 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  จ่ำย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน  ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร   ไม่ก ำหนด 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: ทุกวันท ำกำร เวลำ 08.30 – 15.30 น. 
    มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก  : 10,000 บำท 

    มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บำท 

    วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร เวลำ 08.30 – 15.00 น. 
    มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน  : ไม่ก ำหนด  
    ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ   : ไม่ก ำหนด  
    ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+3 คือ 3 วันท ำกำรนับจำกวันค ำนวณ NAV 
    ซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
    กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 
    เป็นต้นไป (สำมำรถสับเปลี่ยนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนได้) 
    กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ ำเสมอ (Saving Plan) :  
    ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
    คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน   รำยชื่อ         วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี้ 
    1) คุณวิชัย อติชำติธำนินทร์           วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
    ผูจ้ัดกำรกองทุนหลักตรำสำรทุนในประเทศ            
    2) คุณนรินทร์  จันทร์เนตร            วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
    ผูจ้ัดกำรกองทุนหลักตรำสำรหนี้ในประเทศ 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
    บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

ข้อมูลอื่นๆ 
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    - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
    - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 
    - ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
    - ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 
    - ส ำนักงำนสำขำภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212-491-2 
    - ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2 
    - ส ำนักงำนสำขำพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-906-435-7 
    - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี โทรศัพท์ 045-422-890-2 
    - ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 
    บล. เออีซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-3456 
    บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
    บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-3333 
    บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
    บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2260-6839 
    บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
    บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
    ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
    บล. ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
    บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
    บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
    บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
    บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
    บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
    ธนำคำร ออมสิน  โทรศัพท์ 0-2614-9828 
    บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
    ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2629-5588 
    บลน. อินฟินิติ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2238-3988 
    บล. ไอวี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 -809 
    บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
    บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
    บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
    บล. เคที ซิมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ  (M-MEGA-D)   7 

    ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
    บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
    บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
    โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
    บล. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2660-6677 
    บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
    บล. ภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
    บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
    บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999 
    บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
    ธนำคำร ไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
    บล. ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555 
    ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 
    บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595 
    บล. ยูโอบีเคเฮี่ยน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2650-8471 
    บ. เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544 
    บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
    บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ำกัด 
    โทรศัพท์ 0-2026-6222 
    บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมินนำ จ ำกัด 
    โทรศัพท์ 0-2026-5100 
ติดต่อสอบถำม   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน  ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 – 23 
ร้องเรียน   ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศัพท์ : 02-649-2000     
    website: www.mfcfund.com                      
      email: mfccontactcenter@mfcfund.com 
ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้ง   ทำงผลประโยชนไ์ด้ท่ี www.mfcfund.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
ณ วันที่ 21 มีนำคม 2562 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ  (M-MEGA-D)   8 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมำยถึง กำรพิจำรณำจำกอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้
ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย 

ระดับที่น่ำลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงทีสุ่ด มีควำมเสีย่งต่ ำที่สุดที่จะไมส่ำมำรถช ำระ
หนี้ได้ตำมก ำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมำและถือว่ำ มีควำมเสี่ยงต่ ำมำกที่จะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ดต้ำมก ำหนด 

A A(tha) A A ควำมเสีย่งต่ ำที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ควำมเสีย่งปำนกลำงที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

ระดับที่ต่ ำกว่ำน่ำลงทุน 
ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ต่ ำกว่ำ  
BBB(tha) 

ต่ ำกว่ำ  
Baa 

ต่ ำกว่ำ  
BBB 

ควำมเสีย่งสูงที่จะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนด 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)  
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน 
ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น โดยรำคำตรำสำรหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตรงข้ำม
กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบ้ีย เช่น หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตรำ
ดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นรำคำตรำสำรหนี้ท่ีออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซื้อขำย
ในระดับรำคำท่ีต่ ำลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่ ำกว่ำ 


