รองรวบกองททนสสสรองเลทลยงชทพ

ขขอมมล ณ ววนททท 29 มท.ค. 2562

หนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ
กองททนเปปด
กรทงศรทตรสสสรหนทลระยะกลสงเพสทอกสรเลทลยงชทพ
[KFMTFIRMF]
กองททนตรสสสรหนทล

บลจ.กรทงศรท จสสกวด

กองททนรวมเพสทอกสรเลทลยงชทพ

ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*
(*โครงกสรแนวรสวมปฏฏบวตฏของภสคเอกชนไทยในกสรตสอตขสน
กสรททจรฏตของสมสคมสสงเสรฏมสถสบวนกรรมกสรบรฏษวทไทย)

กองททนรวมทททเนขนลงททนแบบไมสมทควสมเสททยงในตสสงประเทศ

คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
คทณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงททน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงฏน

1234567890
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คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงททน
ลงททนในประเทศในตรสสสรหนทลภสครวฐ บรฏษวทเอกชนทททมทควสมมวทนคงและใหขผลตอบแทนทททดท หรสอเงฏนฝสก
ธนสคสร

l

กลยททธยในกสรบรฏหสรจวดกสรลงททน
มทสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทลววด (Active Management)

กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงททนทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสสเงฏนฝสก และยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวสสหทขนไดข
- ผมขลงททนทททตของกสรสภสพคลสองในกสรซสลอขสยไถสถอนหนสวยลงททนไดขททกววนทสสกสร โดยจะไดขรวบเงฏนคสนภสยใน
ววนททท T+ 2

กองททนรวมนทลไมสเหมสะกวบใคร
- ผมขลงททนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงฏนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงฏนตขนใหขอยมสครบ
- ผมขลงททนทททตของกสรลงททนเฉพสะในตรสสสรหนทลททมทคทณภสพดท สภสพคลสองสมง และมทควสมเสททยงจสกควสมผวนผวน
ของรสคสตทสส เนสทองจสกกองททนรวมนทลไมสถมกจสสกวดโดยกฎเกณฑยใหขตของลงททนในทรวพยยสฏนดวงกลสสวเชสนเดทยวกวบ
กองททนรวมตลสดเงฏน

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองททนนทล
l

อสสนหนวงสสอชทลชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนทนกสรขสยและบรฏษวทจวดกสร
อยสสลงททนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองททนรวมนทลดทพอ
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คทณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- กองททนรวมนทลไมสไดขถมกจสสกวดโดยกฏเกณฑยใหขตของลงททนเฉพสะตรสสสรทททมทควสมเสททยงตทสสเชสนเดทยวกองททนรวม
ตลสดเงฏน ดวงนวลน จซงมทควสมเสททยงสมงกวสสกองททนรวมตลสดเงฏน
- กองททนรวมนทลอสจมทกสรลงททนในตรสสสรหนทลททมทสภสพคลสองตทสส จซงอสจไมสสสมสรถซสลอขสยตรสสสรหนทลไดขใน
เวลสทททตของกสรหรสอในรสคสทททเหมสะสม
- ผมขลงททนควรศซกษสขขอมมลเกททยวกวบสฏทธฏประโยชนยทสงภสษทททระบทไวขในคมสมสอกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอกสร
เลทลยงชทพ
- ผมขลงททนในกองททนรวมนทล จะไมสสสมสรถนสสหนสวยลงททนของกองททนไปจสสหนสสย จสสย โอน จสสนสส หรสอนสสไป
เปปนประกวน
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองททนรวม
เสททยงปสนกลสง
คสอนขขสงสมง

เสททยงปสนกลสง
คสอนขขสงตทสส

3

4 5 6

เสททยงสมง

7

2
เสททยงตทสส

1
ตทสส

เสททยงสมงมสก

8
8+

โอกสสขสดททนเงฏนตขน

เสททยงสมงมสก
อยสสงมทนวยสสสควญ

สมง

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกกสรผฏดนวดชำระหนทลของผมลออกตรสสสร (Credit Risk)
ตทสส

Credit rating ตสม

สมง

Gov.bond/AAA

National credit rating

AA, A

BBB

ตตตตกวว ต BBB

unrated

ตทสส
Credit rating ตสม

สมง

AAA

AA, A

BBB

ตตตตกวว ต BBB

unrated

International credit rating

2.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงททน (Market Risk)
ตทสส
อสยทเฉลททยของทรวพยยสฏนทททลงททน
(1.91 ปป)

สมง

ตสสกวสส 3 เดสอน

3 เดสอนถซง 1 ปท

1 ปท ถซง 3 ปท

3 ปท ถซง 5 ปท

มสกกวสส 5 ปป

ตทสส
ควสมผวนผวนของ

สมง
< 5%

ผลกสรดสสเนฏนงสน (SD)

1234567890
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*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองททนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวลงแตสจวดตวลงกองททนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

3.ควสมเสททยงจสกกสรกระจทกตววลงททนในผมลออกรสยใดรสยหนซทง (High issuer concentration risk)
ตทสส
กสรกระจทกตววลงททน

สมง
≤ 10%

ในผมขออกตรสสสรรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงททน

ชสทอทรวพยยสฏนทททลงททนสมงสทด 5 อวนดวบแรก
ชสทอทรวพยยสฏน

Credit Rating

% ของ NAV

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทย รทสนททท 2/2ปป/2561

-

13.06

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทย รทสนททท 1/3ปป/2561

-

7.59

พวนธบวตรรวฐบสลประเภทอวตรสดอกเบทลยแปรผวนตสมกสรเปลททยนแปลงของเงฏนเฟฟอ ในปปงบ

-

4.99

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทย รทสนททท 4/2ปป/2561

-

4.35

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท รทสนททท 2/3ปป/2561

-

3.90

ประมสณ พ.ศ. 2554

นลสสหนวกกสรลงททนตสมอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ
ตรสสสรหนทลในประเทศ

1234567890
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวลน คทณควรพฏจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงททน*
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรฏง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททนรวม

*คทณสสมสรถดมขลอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรฏงจสกกองททนยลอนหลวงไดลทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสลอขสย)
รสยกสร

สมงสทดไมสเกฏน

เกตบจรฏง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสเกฏน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสลอคสน

ไมสเกฏน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกฏน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

-

-

สวบเปลททยนขขสมบรฏษวทจวดกสร

ไมสเกฏน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

สวบเปลททยนภสยในบรฏษวทจวดกสร

ไมสเกฏน 1.00

ไมสเรทยกเกตบ

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด
คสสธรรมเนทยมกสรโอน

ไมสมท

ไมสมท

คสสใชขจสสยในกสรซสลอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสลอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท

ไมสมท

หมสยเหตท : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพฏทม ภสษทธทรกฏจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว
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ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนฏนงสนในอดทต มฏไดลเปตนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนฏนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทลววด (benchmark) ของกองททนรวม
1. 50% อวตรสดอกเบทลยเงฏนฝสกประจสส 1 ปป เฉลททยประเภทบทคคลธรรมดสวงเงฏน 1 ลขสนบสท ของธนสคสรกรทงเทพ, ธนสคสรกสฏกรไทย, และธนสคสรไทย
พสณฏชยย และ 2. 50% ดวชนทพวนธบวตรรวฐบสลของสมสคมตลสดตรสสสรหนทลไทย

% ตสอปป

2.แบบยลอนหลวงตสมปทปฏฏทฏน

* ในปทททกองททนจวดตวลง ผลกสรดำเนฏนงสนจะแสดงตวลงแตทววนทททจวดตวลงจนถซงสฏลนปทปฏฏทฏน

3.กองททนนทลเคยมทผลขสดททนสมงสทดในชทวงเวลส 5 ปท : -0.59 %
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนฏนงสน (standard deviation) : 0.46 % ตทอปท
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนฏนงสนและดวชนทชทลววด (Tracking Error : TE) : N/A
6.ประเภทกองททนรวมเพสทอใชลเปรทยบเททยบผลกสรดำเนฏนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term General Bond
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกลทสม Mid Term General Bond ณ ววนททท 29 มท.ค. 2562
Peer
Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3
เดสอน

6
เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

3
เดสอน

6
เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

5th Percentile

0.64

1.26

1.40

1.84

2.71

2.81

0.13

0.17

0.21

0.33

0.41

0.44

25th Percentile

0.54

1.07

1.11

1.55

2.35

2.37

0.20

0.22

0.24

0.43

0.53

0.62

50th Percentile

0.49

0.99

0.93

1.36

2.12

2.18

0.27

0.29

0.31

0.50

0.58

0.69

75th Percentile

0.43

0.90

0.77

1.17

1.91

1.95

0.35

0.35

0.38

0.62

0.68

0.77

95th Percentile

0.31

0.68

0.63

0.97

1.56

1.62

0.77

0.66

0.63

0.79

1.01

1.33
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7.ผลกสรดำเนฏนงสนยลอนหลวงแบบปวกหมทด
กองททน

YTD

3
เดสอน

Percen
tile

6
เดสอน

Percen
tile

1 ปป

Percen
tile

3 ปป

Percen
tile

5 ปป

Percen
tile

10 ปป

Percen
tile

ตวลงแตส
จวดตวลง

KFMTFIRMF

0.50

0.50

50th

1.03

50th

0.83

75th

1.36

50th

1.99

75th

1.84

95th

1.80

Benchmark

0.83

0.83

5th

2.12

5th

1.94

5th

1.20

75th

2.93

5th

2.89

5th

3.06

ควสมผวนผวน

0.29

0.29

75th

0.29

50th

0.35

75th

0.41

25th

0.46

25th

0.48

25th

0.44

1.05

1.05

95th

0.93

95th

0.90

95th

1.02

95th

1.08

95th

1.18

95th

1.46

ของผลกสร
ดสสเนฏนงสน
ควสมผวนผวน
ของตววชทลววด

l ผลตอบแทนทททมทอสยทเกฏนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
l กรทณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลยไดขททหมสยเหตทหนขสทขสย
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ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงฏนปปนผล :

ไมสจสสยปปนผล

ผมขดมแลผลประโยชนย :

ธนสคสรไทยพสณฏชยย จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน :

16 ต.ค. 2545

อสยทโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยทโครงกสร

กสรซสลอหนสวยลงททน :

ววนทสสกสรซสลอ

ททกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงแรก

2,000 บสทไมสเกฏน 500,000 บสท

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงตสอไป

2,000 บสทไมทเกฏน 500,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

ททกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรขสยคสน

ไมสมท

ยอดคงเหลสอขวลนตทสส

ไมสกสสหนด

ระยะเวลสกสรรวบเงฏนคสสขสยคสน

2 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+2)

กสรขสยคสนหนสวยลงททน :

ผมขลงททนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสฏนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองททน :

ชสทอ-นสมสกทล

ขอบเขตหนขสททท

ววนทททเรฏทมบรฏหสรกองททน

นสงสสวพรทฏพส หนซทงนลสสใจ

ผมขจวดกสรกองททนตรสสสรหนทล

24 ก.ค. 2549

นสงสสวรวมภสรวจนย ยทธสนหวส

ผมขจวดกสรกองททนตรสสสรหนทล

9 เม.ย. 2556

อวตรสสสวนหมทนเวทยนกสรลงททนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 99.39%

กองททน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองททนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวลงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกฏดขซลนจรฏงในชสวงเวลสตวลงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนทนกสรขสยหรสอรวบซสลอคสน

ธนสคสรกรทงศรทอยทธยส จสสกวด (มหสชน) ททกสสขส โทร 1572
บลจ.กรทงศรท หรสอตววแทนสนวบสนทนกสรขสยและรวบซสลอคสน

ตฏดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทลชวน/รของเรทยน

บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลฏนจฏตทสวเวอรย ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท
ถนนเพลฏนจฏต แขวงลทมพฏนท เขตปททมววน กรทงเทพฯ 10330
โทรศวพทย 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตย : www.krungsriasset.com
อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

คทณสสมสรถตรวจสอบธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
ขนสดกองททน

278 ลลสนบสท

มมลคสสหนสวยลงททน

13.4075 บสท/หนทวย

Morningstar Rating :

1234567890
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บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 29 มท.ค. 2562

KFMTFIRMF
หมสยเหตท

- กสรลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสกสรฝสกเงฏน รวมทวลงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมคทขมครองของสถสบวนคทขมครองเงฏนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงททนซซทงผมขลงททนอสจไมสไดขรวบเงฏนลงททนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนทมวตฏจวดตวลง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพฏจสรณสรสสงหนวงสสอชทลชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงททนของกองททนรวมนทลมฏไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนของกองททนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงททนททท
เสนอขสยนวลน ทวลงนทล บรฏษวทจวดกสรกองททนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 29 มท.ค. 2562
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผฏดชอบในกสรดสสเนฏนกสรของกองททนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผฏด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองททนเปปนกรรมสฏทธฏธของบรฏษวท มอรยนฏทงสตสรย ทวลงนทลบรฏษวทขอสงวนสฏทธฏธ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรทง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรฏษวทขอสงวนสฏทธฏธททจะไมสรวบผฏดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกฏดขซลนททกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอฏง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทตของกองททน มฏไดขเปปนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนฏนงสนในอนสคต
2. ผมขลงททนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองททนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรฏษวทจวดกสร
ลงททน โดยกองททนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองททนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 5 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 25 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 75 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 95 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยทเกฏนหนซทงปปนวลนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงททนทรสบผลตอบแทนของกองททนทททลงททน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองททน
ทททลงททนนวลนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองททนรวมนวลน
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บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด

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
1/3

หัวข้ อ
3

ความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวลงทุนใน
ผู้ออกรายใดราย
หนี่ง (High issuer
concentration
risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

4

ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้

5

ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี

6

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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7

หัวข้ อ
อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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