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 Mid Small Cap หรขนทรน
K Mid Small Cap Equity Fund
K-MIDSMALL
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมหทขนทททลงททนในหทขนบรร ษวทขนาดกลางและขนาดเลลกทททมทมลม คคาหลวกทรวพยยตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไมคเกรน 80,000 ลข านบาท
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงค หววงใหข ผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชซทอวคาการเลซอกลงททนในหทขนขนาดกลางและขนาดเลลกจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตตทา
กวคามมลคคาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตค
ซ 5 ปท ขซ ซนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนคนอน หรซ อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคค รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตลม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมคเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนลงททนในหทขนทททมทขนาดกลางและขนาดเลลกจซงอาจมทความผวนผวนสมงกวคากองททนหทขนอซทน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงททน ทตาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกวคา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนซทองจากใชข เงรนลงททนในจตานวนทททนขอยกวคาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวคาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนข มวคาจะมทการขายคซนหนควยลงททนเกรนกวคา 2 ใน 3 ของจตานวนหนควยลงททนทททจตาหนคายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรร ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคตาสวงท ซซ ซอขายหนควยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลคาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนรนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมค หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
กลทมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
30.93%

อซทน ๆ : -2.64%
เงรนททนและหลวกทรวพยย :
6.63%
สซทอและสรทงพรมพย : 11.26%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย
พาณรชยย
พลวงงานและสาธารณมปโภค
สซทอและสรงท พรมพย
เงรนททนและหลวกทรวพยย
กลทมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
เงรนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทคาเงรนฝาก
: 6.18%
พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย :
18.36%

พาณรชยย : 15.91%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 13.37%

(% NAV)
18.36%
15.91%
13.37%
11.26%
6.63%
30.93%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ. ศทภาลวย (SPALI)
บมจ.เอพท (ไทยแลนดย) (AP)
บมจ.อมตะ คอรย ปอเรชวน (AMATA)
บมจ.บรร หารสรนทรวพยย กรทงเทพพาณรชยย (BAM)
บมจ. สยามโกลบอลเฮข าสย (GLOBAL)

(% NAV)
5.76%
5.42%
4.19%
3.90%
3.88%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพรจารณาการเรท ยกเกลบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมคเกรน 3.7450

3.50

สมงสทดไมคเกรน 3.2100

3.00
2.50
2.00

เกลบจรรง 2.1334

เกลบจรรง 2.0063

1.50

สมงสทดไมคเกรน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกลบจรรง 0.0268 สมงสทดไมคเกรน 0.1070 เกลบจรรง 0.0803 สมงสทดไมคเกรน 0.1284 เกลบจรรง 0.0200

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คคาใชข จคายอซทนๆ

รวมคคาใชข จคาย

หมายเหตท : คคาใชข จาค ยอซทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาค สทดของกองททน
คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนควยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

2.00%

ยกเวข น

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงททน
คคาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกลบ
ตามทททจาค ยจรร ง

หมายเหตท : คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทคากวบคคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนควยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อคคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตคอตว ราใดจะสมงกวคา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดข เปลนสรงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
40.00%

31.04%

30.00%

23.85%

17.30%

20.00%

9.86%

10.00%

% ตส อปช

24.59%

1.80%

0.00%
-10.00%

-4.29%

-2.56%

-30.00%

-2.50%

-8.08%

-11.23%

-20.00%

4.27%
-5.23%

-21.83%
2557

2558

2559

2560

กองททน

2561

2562

2563

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงแตค
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏรทรนนวซน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -50.66%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.42% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Small - Mid Cap
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
K-MIDSMALL
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-2.50
-5.23
29.74
29.92

12.12
17.37
19.59
22.99

8.53
9.13
17.42
19.12

-2.50
-5.23
29.74
29.92

-8.10
-3.15
19.88
19.34

4.84
5.70
17.42
16.53

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

4.70
2.14
16.91
16.01

หมายเหตท : * รข อยละตคอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity Small - Mid Cap ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-MIDSMALL
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

18.86

22.16

21.93

-0.29

5.69

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

12.39

19.34

14.00

-1.17

4.99

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

9.03

16.84

10.51

-4.22

4.29

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

6.66

9.20

0.60

-7.52

3.09

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

6.46

6.21

-6.68

-15.44

0.55

N/A

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

18.98

16.77

26.68

22.37

18.64

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

19.56

17.01

29.79

23.92

20.11

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

20.38

18.07

30.13

24.33

20.77

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

22.27

19.39

30.60

24.92

21.29

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

23.16

21.19

31.50

26.22

22.27

N/A
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมคจาค ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณรชยย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

8 ตทลาคม 2557

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

1,315.17 ลข านบาท
13.3197 บาท/หนควย

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

500
มมลคคบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคคาขวนตต
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
ซ ทา

ไมคกตาหนด
2,500 ลข านบาท

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

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงรนคคาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยยสนร รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-MIDSMALL

คทณนรนทว ธย วงศยเสงททยม (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรรท มบรร หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทคากวบ 75.52%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมคถงซ 1 ปท จะแสดงคคาตวงแตค
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-MIDSMALL

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมรโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตรนาครนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรสโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณรชยย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนซคา จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กรมเอลง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอรคา จตากวด (มหาชน)
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บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงททน เวลลธย เมจรก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกคอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมคเสนอขายหนควยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมซองสหรวฐอเมรร กา หรซ อผมขททมทถรทนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรร กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใค นสหรวฐอเมรร กา รวมถซงกองทรวพยยสนร ของบทคคลดวงกลคาวและบรร ษวทหรซ อ
หข างหทขนสควนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

- การลงททนในหนควยลงททนไมคใชคการฝากเงรน รวมทวงไมค
ซ ไดข อยมภค ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมคไดข รวบเงรนลงททนคซนเตลมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว รจดว ตวงซ และอยมภค ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารคางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนควยลงททนของกองททนรวมนท ซมรไดข เปลนการแสดงวคาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนควยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรร ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสควนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวคาขข อมมลดวงกลคาวถมกตข อง ไมคเปลนเทลจ
และไมคทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนคาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาค นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นคาลงททน

ระดวบทททตตทากวคา
นคาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

ตตทากวคา
BBB

ตตทากวคา
BBB(tha)

ตตทากวคา
Baa

ตตทากวคา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอวคามทความเสททยงตตทามากทททจะไมคสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชคน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมคกลจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากคอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวคา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น ซซงท พรจารณาไดข จากคคา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงททน เชคน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงรนดอลลารย ในชควงทททเงรนบาทอคอน แตคขายทตากตาไรในชควงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชควงทททบาทแขลงและขายทตากตาไรในชควงทททบาทอคอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวคาเดรมดข วยเชคนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปลนเครซท องมซอสตาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลคาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตคอไปนท ซ
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวข อยคางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกค บว ดทลยพรนรจของผมขจดว การกองททนรวมในการพรจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมค
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลคาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมซอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปลนตข น กองททนดวงกลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรร มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนร ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคคาทททตตทากวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซซ ซอทรวพยยสนร กวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยยสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผคานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคคาทรวพยยสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหลนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชคน หากกองททนรวมมทคาค
TE ตตทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาค TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนข อยลง เปลนตข น
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