รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค Mid Small Cap หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Mid Small Cap Equity RMF
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
KMSRMF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถน RMF ทททลงทถนในหถขนบรม ษวทขนาดกลางและขนาดเลลกทททมทมลม คคาหลวกทรวพยยตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไมคเกมน 80,000 ลข านบาท
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มถงค หววงใหข ผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชซทอวคาการเลซอกลงทถนในหถขนขนาดกลางและขนาดเลลกจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงทถนจะไดข รวบสมทธมประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏมบตว มตาม
เงซทอนไขการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตตทา
กวคามมลคคาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนคนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคค รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตลม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมคเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ซดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองทถนลงทถนในหถขนทททมทขนาดกลางและขนาดเลลกจซงอาจมทความผวนผวนสมงกวคากองทถนหถขนอซทน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทตาใหข กองทถนนท ซมทความเสททยงมากกวคา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวคาจซงมทกตาไร/ขาดทถนสมงกวคาการลงทถนใน
หลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนยทางภาษท ททระบถไวข ในคมมค ซอการลงทถนในกองทถนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ
• ผมขถซอหนควยลงทถนของกองทถน RMF จะไมคไดข รวบสมทธมประโยชนยทางภาษท หากไมคปฏมบตว มตามเงซทอนไขการลงทถนและจะตข องคซนสมทธม
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหคงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนควยลงทถนของกองทถน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนคาย,จคาย,โอน,จตานตาหรซ อนตาไปเปล นประกวนมมไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลถมค หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตคละรายทททกองทถนลงทถนมากกวคา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
กลถมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
42.17%

กลถมค ตราสารอซทน ๆ : -0.18%
การแพทยย : 7.78%

(% NAV)
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเทททยบเทคาเงมนฝาก
: 7.84%
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยย :
16.69%

ธนาคาร : 9.50%
อาหารและเครซท องดซทม :
8.30%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 7.90%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยย
ธนาคาร
อาหารและเครซท องดซทม
พลวงงานและสาธารณมปโภค
การแพทยย
กลถมค หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
16.69%
9.50%
8.30%
7.90%
7.78%
42.17%

หมายเหตถ : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรททนทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ทถนธนชาต (TCAP)
บมจ. ศถภาลวย (SPALI)
บมจ.ช.การชคาง (CK)
บมจ.ศรท สววสดมด คอรย ปอเรชวนท (SAWAD)
บมจ.เอพท (ไทยแลนดย) (AP)

(% NAV)
5.57%
5.36%
4.75%
4.33%
3.72%

หมายเหตถ : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนลยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวซน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกลบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงทถน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรปง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
4.00
3.50

สมงสถดไมคเกมน
3.7450

สมงสถดไมคเกมน 3.2100

3.00
2.50
2.00

เกลบจรม ง 2.0031

เกลบจรม ง 1.8725

1.50

สมงสถดไมคเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกลบจรม ง 0.0203 สมงสถดไมคเกมน 0.1070 เกลบจรม ง 0.0803 สมงสถดไมคเกมน 0.1284 เกลบจรม ง 0.0300

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คคาใชข จคายอซทนๆ

รวมคคาใชข จคาย

หมายเหตถ : คคาใชข จาค ยอซทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาค สถดของกองทถน
คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงทถน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนควยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมคมท

เกปบจรปง
ไมคมท

2.00%

ยกเวข น

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงทถน
คคาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมคมท

ไมคมท

ตามทททจาค ยจรม ง

หมายเหตถ : คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
- กรณทททเปล นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมคเรท ยกเกลบคคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : เปล นไปตามคคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซน คซอ 1.00% เมซทอสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปลนสมงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
40.00%

30.65%

30.00%

27.58%

23.85%

17.30%

20.00%

% ตส อปล

10.00%

6.06%

0.00%
-4.31%

-10.00%

-8.08%

-20.00%
-30.00%

-20.90%
2558

2559

2560

กองทถน

2561

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตค
ซ วนว จวดตวงกองทถ
ซ
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวซน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -23.05%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.06% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Equity Small - Mid Cap
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 28 มปถทนสยน 2562
KMSRMF
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท ซววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

12.02
12.78
9.34
8.03

5.41
6.61
8.78
7.75

12.02
12.78
9.34
8.03

4.40
11.86
11.83
10.88

10.10
9.56
12.34
10.39

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

12.72
10.24
12.06
11.18

หมายเหตถ : * รข อยละตคอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Equity Small - Mid Cap ณ วรนทลพ 28 มปถทนสยน 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

10.27

16.31

9.25

9.37

4.63

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

8.34

14.62

6.10

7.08

3.95

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

6.13

11.99

2.75

3.51

3.10

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

5.66

9.48

0.84

1.06

2.26

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

5.07

8.07

-2.11

-1.06

1.58

N/A

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

8.39

8.80

11.11

14.14

12.55

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

8.87

9.49

12.18

15.11

13.11

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

10.11

10.34

12.98

15.42

13.82

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

10.30

10.92

13.35

16.86

14.53

N/A

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

10.84

11.41

14.58

19.38

15.10

N/A
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมคจาค ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร

30 กวนยายน 2558

จสสนวนเงปนททนโครงกสร
ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสอล และขสยคสนหนส วยลงททน

4,200 ลข านบาท

ววนทตาการซซ ซอ

ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคคบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ววนทตาการขายคซน
มมลคคาขวนตต
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
ซ ทา

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

ไมคกตาหนด
4,180.58 ลข านบาท
15.6654 บาท/หนควย

500 บาท
ไมคกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคคาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KMSRMF

คถณเพชรรวตนย โพธมดวฒ
ว นะเสถทยร (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 30 กวนยายน 2558

ยข อนหลวง 1 ปท เทคากวบ 25.21%

(กรณทกองทถนจวดตว ซงไมคถงซ 1 ปท จะแสดงคคาตวงแตค
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KMSRMF

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงทถน โรโบเวลธย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคทท ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซซ ซอขายหนควยลงทถน เซลนทรวล เวลธย โซลมชนวท จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซคา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอลง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรคา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนควยลงทถน เวลลธย เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกคอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมคเสนอขายหนควยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใค นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลคาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสควนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนควยลงทถนไมคใชคการฝากเงมน รวมทวงไมค
ซ ไดข อยมภค ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมคไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตลมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภค ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารคางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนควยลงทถนของกองทถนรวมนท ซมมไดข เปลนการแสดงวคาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนควยลงทถนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสควนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวคาขข อมมลดวงกลคาวถมกตข อง ไมคเปลนเทลจ
และไมคทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนคาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาค นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นคาลงทถน

ระดวบทททตตทากวคา
นคาลงทถน

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

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวคามทความเสททยงตตทามากทททจะไมคสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชคน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมคกลจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากคอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวคา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตค
ซ
างประเทศ เปลนตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคคา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงทถน เชคน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชควงทททเงมนบาทอคอน แตคขายทตากตาไรในชควงทททบาทแขลง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชควงทททบาทแขลงและขายทตากตาไรในชควงทททบาทอคอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวคาเดมมดข วยเชคนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปลนเครซท องมซอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลคาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตคอไปนท ซ
-ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงทถนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวข อยคางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกค บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมค
-ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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