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หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ
กองทรนเปปด
กรรงศรทตรสสสรหนทชระยะกลสงปปนผล
[KFMTFI-D]
กองทรนตรสสสรหนทช

บลจ.กรรงศรท จสสกวด
กสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนทรจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองทรนรวมทททลงทรนแบบมทควสมเสททยงทวชงในและตสสงประเทศ

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยยสรนทททลงทรน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
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ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงทรน
- ลงทรนในประเทศในตรสสสรหนทชภสครวฐโดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสส50% ของ NAV
- สสวนทททเหลสอจะลงทรนในเงรนฝสกธนสคสร หรสอตรสสสรหนทชของธนสคสรพสณรชยย รวฐวรสสหกรจ หรสอบรรษวท
เอกชนทวทวไปซซทงมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอระยะปสนกลสงหรสอระยะยสวในระดวบตวชงแตส A- หรสอระยะสวชนในระดวบ
F2, T2 ขซชนไป
- อสจลงทรนในตรสสสรหนทชตสสงประเทศ สวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพกสรบรรหสรกสรลงทรน
หรสอตรสสสรทททมทลวกษณะของสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง (หสกมทกสรลงทรนในตสสงประเทศ กองทรนจะทสส
สวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอลดควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน)

l

กลยรทธยในกสรบรรหสรจวดกสรลงทรน
มรสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทชววด (Active Management)

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงทรนทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสสเงรนฝสก และยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวสสหรขนไดข
- ผมขลงทรนทททตของกสรสภสพคลสองในกสรซสชอขสยไถสถอนหนสวยลงทรนไดขทรกววนทสสกสร โดยจะไดขรวบเงรนคสนภสยใน
ววนททท T+ 2

กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
- ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ
- ผมขลงทรนทททตของกสรลงทรนเฉพสะในตรสสสรหนทชททมทครณภสพดท สภสพคลสองสมง และมทควสมเสททยงจสกควสมผวนผวน
ของรสคสตทสส เนสทองจสกกองทรนรวมนทชไมสถมกจสสกวดโดยกฎเกณฑยใหขตของลงทรนในทรวพยยสรนดวงกลสสวเชสนเดทยวกวบ
กองทรนรวมตลสดเงรน

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช
l

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ

1234567890

2 / 10

บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

KFMTFI-D

ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- กองทรนรวมนทชไมสไดขถมกจสสกวดโดยกฏเกณฑยใหขตของลงทรนเฉพสะตรสสสรทททมทควสมเสททยงตทสสเชสนเดทยวกองทรนรวม
ตลสดเงรน ดวงนวชน จซงมทควสมเสททยงสมงกวสสกองทรนรวมตลสดเงรน
- กองทรนรวมนทชอสจมทกสรลงทรนในตรสสสรหนทชททมทสภสพคลสองตทสส จซงอสจไมสสสมสรถซสชอขสยตรสสสรหนทชไดขใน
เวลสทททตของกสรหรสอในรสคสทททเหมสะสม
- ในกรณทททมทแนวโนขมวสสจะมทกสรขสยคสนหนสวยลงทรนเกรนกวสส 2 ใน 3 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดข
แลขวทวชงหมด บรรษวทจวดกสรอสจใชขดรลยพรนรจในกสรเลรกกองทรนรวม และอสจยกเลรกคสสสวทงซสชอขสยหนสวยลงทรนททท
ไดขรวบไวขแลขวหรสอ หยรดรวบคสสสวทงดวงกลสสวไดข
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม

4

5

6

3

7

2

8

1

8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกกสรผรดนวดชำระหนทชของผมชออกตรสสสร (Credit Risk)
Credit rating ตสม
National credit rating

ตทสส

สมง

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตตตตกวว ต BBB

unrated

ตทสส
Credit rating ตสม

สมง

AAA

AA, A

BBB

ตตตตกวว ต BBB

unrated

International credit rating
หมสยเหตร: กสรแรเงสพรจสรณสจสกอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอสสวนใหญสของกองทรน โดยจะแรเงสกรณทททกองทรนรวมลงทรนในอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ
(credit rating) นวชนเกรนกวสส 20% ของ NAV
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2.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)
ตทสส
อสยรเฉลททยของทรวพยยสรนทททลงทรน ณ
30 ธ.ค. 2563 เทสสกวบ 2.38 ปป

สมง

ตสสกวสส 3 เดสอน

3 เดสอนถซง 1 ปท

1 ปท ถซง 3 ปท

3 ปท ถซง 5 ปท

มสกกวสส 5 ปป

ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

3.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสส
กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก

สมง

ทวชงหมด/เกสอบทวชงหมด

อวตรสแลกเปลททยน

บสงสสวน

ดรลยพรนรจ

ไมสปปองกวน

หมสยเหตร: เนสทองจสกโครงกสรกองทรนนทช จวดตวชงมสกสอนทททจะใหขมทกสรกสสหนดนโยบสยกสรปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน บลจ.จซง
พรจสรณสจสกกสรลงทรนจรรงในปปจจรบวน

4.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส
กสรลงทรนกระจรกตวว

สมง
≤ 10%

ในผมขออกตรสสสรรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตทสส

สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
ในหมวดอรตสสหกรรมรวม
หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน
ตทสส
กสรลงทรนกระจรกตวว

สมง
≤ 20%

รสยประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน

สวดสสวนของประเภททรวพยยสรนทททลงทรน
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ชสทอทรวพยยสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชสทอทรวพยยสรน

Credit Rating

% ของ NAV

พวนธบวตรรวฐบสลเพสทอกสรบรรหสรหนทช ในปปงบประมสณ พ.ศ. 2561 ครวชงททท 12

-

11.66

เงรนฝสกธนสคสรChina Construction Bank Corp (HK Branch)

A

7.26

พวนธบวตรรวฐบสลประเภทอวตรสดอกเบทชยแปรผวนตสมกสรเปลททยนแปลงของเงรนเฟปอ ในปปงบ

-

6.61

-

6.02

A-

4.79

ประมสณ พ.ศ. 2554
พวนธบวตรรวฐบสลในปปงบประมสณ พ.ศ. 2563 ครวชงททท 18
หรขนกมขของทรวสตยเพสทอกสรลงทรนในสรทธรกสรเชสสอสวงหสรรมทรวพยยโกลเดขนเวนเจอรย (GVREIT)
ครวชงททท 1/2561

นชสสหนวกกสรลงทรนตสมอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ
ตรสสสรหนทชในประเทศ

1234567890
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
รสยกสร

สมงสรดไมสเกรน

เกตบจรรง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมกสรโอน

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

10 บสทตสอ 1,000 หนสวย

10 บสทตสอ 1,000 หนสวยเศษของ

เศษของ 1,000 หนสวยครด

1,000 หนสวยครดเปปน 1,000

เปปน 1,000 หนสวย

หนสวย

ไมสมท

ไมสมท

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธรรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว
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ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดชเปตนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม
1. อวตรสดอกเบทชยเงรนฝสกประจสส 1 ปป วงเงรนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลททยของ 3 ธนสคสรพสณรชยยขนสดใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสรกรไทย
และธนสคสรไทยพสณรชยย หลวงหวกภสษท สวดสสวน (%):50.00 และ
2. ผลตอบแทนรวมสรทธรของดวชนทพวนธบวตรรวฐบสลอสยร 1 – 3 ปป ของสมสคมตลสดตรสสสรหนทชไทย สวดสสวน (%): 50.00
*เรรทมใชขดวชนทชทชววดผลกสรดสสเนรนงสนใหมสหลวงหวกภสษท (Net TRN Index) มทผลตวชงแตสววนททท 31 ตรลสคม 2562

% ตสอปป

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ในปทททกองทรนจวดตวชง ผลกสรดำเนรนงสนจะแสดงตวชงแตทววนทททจวดตวชงจนถซงสรชนปทปฏรทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -1.51 %
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 0.65 % ตทอปท
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)
6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชชเปรทยบเททยบผลกสรดำเนรนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond
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7.ผลกสรดำเนรนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด
ผลกสรดสสเนรนงสน

3 เดสอน

YTD

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

ตวชงแตส
จวดตวชง

KFMTFI-D

1.40

0.76

75th

0.90

75th

1.40

75th

1.89

50th

1.84

50th

2.52

50th

3.18

ดวชนทชทชววด

1.29

0.29

95th

0.23

95th

1.29

75th

3.77

5th

3.27

5th

3.52

5th

4.10

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนรนงสน

1.13

0.35

75th

0.39

75th

1.13

75th

0.75

50th

0.65

50th

0.58

25th

0.98

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

0.31

0.10

5th

0.10

5th

0.31

5th

1.14

95th

1.17

95th

1.16

95th

1.41

l ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตสรสงเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลรสม Mid Term General Bond ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรยเซตนตยไทลย

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

1.17

1.78

2.18

2.36

2.19

2.90

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

1.05

1.39

1.87

2.07

1.98

2.63

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

0.89

1.08

1.54

1.83

1.83

2.37

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

0.68

0.72

1.12

1.54

1.52

2.17

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

0.48

0.61

-0.28

1.18

1.04

1.77

«

«

«

«

«

«

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรยเซตนตยไทลย

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

0.16

0.18

0.55

0.49

0.46

0.52

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

0.24

0.27

0.79

0.67

0.59

0.63

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

0.33

0.36

0.92

0.85

0.77

0.71

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

0.40

0.41

1.22

1.00

0.92

0.83

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

0.52

0.53

1.58

1.24

1.07

1.68

«

«

«

«

«

«

l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลยไดขททหมสยเหตรหนขสทขสย
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บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

KFMTFI-D

ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล :

อยสสงนขอยปปละครวชง โดยจสสยไมสตทสสกวสสรขอยละ 90 ของกสสไรสะสม/กสสไรสรทธร

ผมขดมแลผลประโยชนย :

ธนสคสรซรตทชแบงกย เอตน.เอ.

ววนทททจดทะเบทยน :

26 ม.ค. 2542

อสยรโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร

กสรซสชอหนสวยลงทรน :

ววนทสสกสรซสชอ

ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก

2,000 บสท

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป

2,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน

2,000 บสท หรสอ 200 หนทวย

ยอดคงเหลสอขวชนตทสส

200 หนทวย

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน

2 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+2)

กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสรนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน :

ชสทอ-นสมสกรล

ขอบเขตหนขสททท

ววนทททเรรทมบรรหสรกองทรน

นสยฑรฆวมพร วรชวยธรรมธร

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรหนทช

3 พ.ค. 2554

นสยศรระ คลสองวรชส

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรหนทช

26 ก.ค. 2555

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 66.85%

กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซชนจรรงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน

ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572
บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรย ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลรมพรนท เขตปทรมววน กรรงเทพฯ 10330
โทรศวพทย 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตย : www.krungsriasset.com
อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขทท
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บรรษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

KFMTFI-D
ขขอมมลอสทนๆ

ขนสดกองทรน

760 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน

9.9027 บสท/หนทวย
(ขชอมมล ณ 30 พ.ย. 2563)

Morningstar Rating :
ประววตรกสรจสสยปปนผล 8 ครวชงลสสสรด
(จทสยทวชงสรชน 35 ครวชง เปตนจำนวนเงรน 7.1100 บสท)
25 พ.ค. 2563

0.10 บสท/หนทวย

19 พ.ย. 2562

0.45 บสท/หนทวย

24 พ.ค. 2562

0.10 บสท/หนทวย

21 มท.ค. 2561

0.09 บสท/หนทวย

6 ต.ค. 2560

0.13 บสท/หนทวย

6 ต.ค. 2559

0.05 บสท/หนทวย

22 มท.ค. 2559

0.11 บสท/หนทวย

7 ต.ค. 2558

0.22 บสท/หนทวย

หมสยเหตร
- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงรนลงทรนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนรมวตรจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท
เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสรทธรธของบรรษวท มอรยนรทงสตสรย ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรธ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรธททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองทรน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร
ลงทรน โดยกองทรนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปนวชนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรน
ทททลงทรนนวชนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

หัวข้ อ
ความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชําระหนีข้ อง
ผู้ออกตราสาร
(Credit Risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือ ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

การแรเงาพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน โดยจะแรเงากรณี ที่กองทุนรวมลงทุนใน
อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
2

ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงใน ทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น
่ ํ โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ย
ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายใน ระดับราคาที่ตาลง
ของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
ํ า
กองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่

(2) กรณีกองทุนรวมทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและ ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
สูง
1/4

3

หัวข้ อ
ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ น
(Currency Risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากดังกล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
• ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกัน ความเสี่ ยงหรื อไม่
• ไม่ ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration
risk)

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรื อบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ใดอุตสาหกรรม
หนี่ง (High sector ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
concentration
risk)
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หัวข้ อ

การเปิ ดเผยข้ อมูล

- ความเสี่ยงจากการ
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ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง (High
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
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ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชี้วดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไป
จากดัชนีช้ ีวดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่ตา่ ํ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
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อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียง่ิ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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