ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค เซซท 50
K SET 50 Index Fund
K-SET50
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมดนชนช (Index Fund)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออก จจงมชควสมเสชสยงทชสผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองททนรวมดวชนทททลงททนหทขนในดวชนท SET50 เพพทอสรข างผลตอบแทนใหข ใกลข เคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทผลตอบแทน
รวม SET50
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยททธธการบรร หารกองททนเชรงรวบ (Passive management strategy) โดยมทงม หววงใหข ผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
ดวชนทผลตอบแทนรวม SET50 (Index tracking)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนหทขนเพพทอใหข ไดข ผลตอบแทนตามดวชนท SET50
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ขนหรพ อลดลงจนตตทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตม
ข 5 ปท ขซ ขนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท ขชวนฉบวบเตตม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสสสส คนญ
ในกรณทททมทเหตทการณธไมมปกตร ผมขลงททนอาจไดข รวบชตาระเงรนคมาขายคพนหนมวยลงททนลมาชข ากวมาระยะเวลาทททกตาหนดไวข ในหนวงสพอชท ขชวน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชสยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชสยงทชสสสส คนญ
ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนรนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมม หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดข ทส ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
กลทมม หลวกทรวพยธอพทน ๆ :
34.39%

อพทน ๆ : 0.09%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 8.13%
ธนาคาร : 10.16%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณรชยธ
ขนสมงและโลจรสตรกสธ
ธนาคาร
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
กลทมม หลวกทรวพยธอพทน ๆ

(% NAV)
เงรนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงรนฝาก
: 0.59%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 25.90%

พาณรชยธ : 10.42%
ขนสมงและโลจรสตรกสธ :
10.32%

(% NAV)
25.90%
10.42%
10.32%
10.16%
8.13%
34.39%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เดลตข า อทเลคโทรนรคสธ(ประเทศไทย) (DELTA)
บมจ.แอดวานซธ อรนโฟรธ เซอรธ วรส (ADVANC)
บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL)

(% NAV)
11.00%
8.06%
5.49%
4.74%
4.74%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพรจารณาการเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกซบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกซบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกซบจสกกองทรน
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

สมงสทดไมมเกรน 1.6371

สมงสทดไมมเกรน 1.0700

สมงสทดไมมเกรน 1.0700

เกตบจรรง 0.5076

เกตบจรรง 0.3745
เกตบจรรง 0.0428

การจวดการ

สมงสทดไมมเกรน 0.1070 เกตบจรรง 0.0803 สมงสทดไมมเกรน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

นายทะเบทยน

เกตบจรรง 0.0100

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สทดของกองททน
คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกซบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกซบจรปง
ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการรวบซพ ขอคพนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

2.00%

0.10%

คมาธรรมเนทยมการซพ ขอขายหลวกทรวพยธขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.25%

0.10%

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาม ยจรร ง

หมายเหตท : คมาธรรมเนทยมการซพ ขอขายหลวกทรวพยธขาเขข าจะเรท ยกเกตบเฉพาะเมพทอซพ ขอหนมวยลงททน โดยเรท ยกเกตบเขข ากองททน
บรร ษวทจวดการจะเรท ยกเกตบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ ขอคพนหนมวยลงททนของกองททนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดข เปตนสรงท ยพนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
40.00%

35.26%35.94%

30.00%

% ตส อปช

10.00%

22.42%22.66% 20.66%21.52%

15.74%16.98%

20.00%

4.56% 5.29%

4.12% 3.74%

0.00%
-3.19% -3.53%

-10.00%
-20.00%

2554

2555

2556

-5.69% -5.23%

2557

-17.13%-16.03%
2558

กองททน

-13.17%-12.38%
2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงแตม
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏรทรนนวขน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -40.12%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชสเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.73% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชสเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.64% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ SET 50 Index Fund
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-13.17
-12.38
33.73
34.16

15.89
16.61
27.43
27.48

2.93
3.54
22.86
22.95

-13.17
-12.38
33.73
34.16

-5.04
-4.37
21.76
22.02

4.80
5.43
18.73
18.95

5.16
5.70
18.63
18.82

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2563
K-SET50
ตววชท ขววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ขววด *

7.27
8.00
20.55
20.81

หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม SET 50 Index Fund ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SET50
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 5

16.52

3.62

-12.42

-4.61

5.38

5.84

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 25

16.31

3.19

-12.92

-4.83

4.89

5.27

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 50

15.93

2.93

-13.23

-5.05

4.79

5.13

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 75

15.75

2.73

-13.49

-5.29

4.33

4.61

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 95

15.15

2.28

-13.68

-5.41

4.00

4.45

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 5

27.15

22.72

33.50

22.29

18.15

17.08

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 25

27.36

22.80

33.65

22.48

18.34

17.30

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 50

27.40

22.83

33.75

22.54

18.37

17.33

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 75

27.45

22.88

33.80

22.58

18.41

17.39

เปอรธ เซตนตธไทลธทท 95

27.68

22.94

33.82

22.63

18.43

17.44
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ขข อมมลอสสนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารซรตท ขแบงกธ เอตน. เอ. สาขากรทงเทพฯ

วนนทชสจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

11 เมษายน 2548

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

6,598.02 ลข านบาท
30.1481 บาท/หนมวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคมบาท
าขวนตต
ข ทาของการซพ ขอครวงข แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซพ ขอครวงข ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตต
ข ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตต
ข ทา

ไมมกตาหนด
10,000 ลข านบาท

าการขอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงรนคมาขายคพน

T+2 คพอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศNAV T+1 คพนเงรน T+2 เวลา 15.00 น.เปตนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยธสนร รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-SET50

คทณวรนรทร ผมองใส (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรรท มบรร หาร 6 กรกฎาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 56.57%
(กรณทกองททนจวดตว ขงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-SET50

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮข าสธ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซพ ขอขายหนมวยลงททน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซพ ขอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธธ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมรโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตรนาครนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วรคเคอรธ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ทรท นทตท ข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ทรสโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณรชยธ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ฟรนวนซมา จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กรมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ อารธ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธ ไอรมา จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จตากวด
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บรร ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เอเชทย เวลทธ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซพ ขอขายหนมวยลงททน เวตลธธ เมจรก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรร ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชสอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมพองสหรวฐอเมรร กา หรพ อผมขททมทถรทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรร กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรร กา รวมถซงกองทรวพยธสนร ของบทคคลดวงกลมาวและบรร ษวทหรพ อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ ขนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงรน รวมทวงไมม
ข ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงรนลงททนคพนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว รจดว ตวงข และอยมภม ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารมางหนวงสพอชท ขชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท ขมรไดข เปตนการแสดงวมาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท ขชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรร ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท ขชวนสมวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปตนเทตจ
และไมมทตาใหข ผข อม พทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม

- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาม นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตตทากวมา
นมาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวมา
BBB

ตตทากวมา
BBB(tha)

ตตทากวมา
Baa

ตตทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตตทามากทททจะไมมสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซงท ขซ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
ข
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชมน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมมกตจะสมงขซ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยธททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ขนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
ข
างประเทศ เปตนตข น ซซงท พรจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงรนดอลลารธ ในชมวงทททเงรนบาทอมอน แตมขายทตากตาไรในชมวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ขนกวมาเดรมดข วยเชมนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครพท องมพอสตาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตมอไปนท ข
- ปของกนนควสมเสชสยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมกม บว ดทลยพรนรจของผมขจดว การกองททนรวมในการพรจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณธททสงม ผลกระทบตมอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณธททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวขน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณธททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรร มาณการซพ ขอขายทรวพยธสนร ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคมาทททตตทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ ขอทรวพยธสนร กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยธสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยธสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตตทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนวขน กองททนรวมนท ขจซงมทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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