ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

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

กองทรนเปป ดเค มปนปมม นม โวลสตปลปตช หรขนระยะยสว
K Minimum Volatility Quantitative LTF
KMVLTF
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออก จจงมชควสมเสชมยงทชมผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชมลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสมนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
KMVLTF
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถน LTF ทททลงทถนหถขนทททอยมใย นดวชนท SET100 โดยมทเปขาหมายใหข ความผวนผวนของผลตอบแทนของพอรร ตการลงทถน
โดยรวมอยมใย นระดวบตตทาทททสดถ เมมทอเททยบกวบดวชนทชท ชววด
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซม ชอขายลยวงหนข าเพมทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงย หววงใหข ความผวนผวนของผลตอบแทนของพอรร ตการลงทถนโดยรวมอยมใย นระดวบตตทาทททสดถ เมมทอเททยบกวบดวชนทชท ชววด
(Minimum Volatility)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนในกองทถน LTF ทททมทความผวนผวนตตทากวยากองทถน LTF ทววท ไป
• ผมขลงทถนทททสามารถยอมรวบเงมทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงทถนไดข ซซงท กกคมอ เมมทอลงทถนแลข วตข องถมอหนยวยลงทถนไวข ไมย
นข อยกวยา 7 ปท ปฏมทมน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ชนหรม อลดลงจนตตทา
กวยามมลคยาทททลงทถนและทตาใหข ขาดทถนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนยนอน หรม อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคย รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชมยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสมอชท ชชวนฉบวบเตกม หรม อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมยเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ชดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชมสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซม ชอขายลยวงหนข าเพมทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทตาใหข กองทถนนท ชมทความเสททยงมากกวยา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยรอขางอมงโดยตรง เนมทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวยาจซงมทกตาไร/ขาดทถนสมงกวยาการลงทถนใน
หลวกทรวพยรอขางอมงโดยตรง
• ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนรทางภาษท ททระบถไวข ในคมมย มอการลงทถนในกองทถนรวมหถขนระยะยาว
• ผมขถมอหนยวยลงทถนของกองทถน LTF จะไมยไดข รวบสมทธมประโยชนรทางภาษท หากไมยปฏมบตว มตามเงมทอนไขการลงทถนและจะตข องคมนสมทธม
ประโยชนรทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหยงประมวลรวษฎากรดข วย โดยผมขถมอหนยวยลงทถนทททลงทถนตวงแตย
ช วนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมยสามารถไดข รวบสมทธมประโยชนร
• หนยวยลงทถนของกองทถน LTF นท ชจะนตาไปจตาหนยาย,จยาย,โอน,จตานตาหรม อนตาไปเปก นประกวนมมไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชมยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชมยงทชมสสส คนญ
ควสมเสชมยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลถมย หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชมยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจมง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คตานวณจากผลรวมของนต ชาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตยละรายทททกองทถนลงทถนมากกวยา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมมเตปมไดข ทม ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชมลงทรน
กลถมย ตราสารอมทน ๆ : -0.88%
กลถมย หลวกทรวพยรอมทน ๆ :
17.60%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสมทอสาร
: 7.69%

ชม ชนสยวนอมเลกกทรอนมกสร :
10.71%
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยร :
16.94%

(% NAV)
เงมนฝาก
หรม อตราสารเทททยบเทยาเงมนฝาก
: 7.73%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 22.95%

ธนาคาร : 17.26%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยร
ชม ชนสยวนอมเลกกทรอนมกสร
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสมทอสาร
กลถมย หลวกทรวพยรอมทน ๆ

(% NAV)
22.95%
17.26%
16.94%
10.71%
7.69%
17.60%

หมายเหตถ : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ช ช คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชมมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ. ททททดบว บลมว (TTW)
บมจ.เดลตข า อทเลคโทรนมคสร(ประเทศไทย) (DELTA)
บมจ. บข านปม เพาเวอรร (BPP)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL)
บมจ.แลนดรแอนดรเฮข าสร (LH)

(% NAV)
10.61%
9.48%
9.47%
8.80%
7.86%

หมายเหตถ : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
ช ช คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คยาธรรมเนทยมมทผลกระทบตยอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวชน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกกบคยาธรรมเนทยมดวงกลยาวกยอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจรปง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00
3.50

สมงสถดไมยเกมน
3.7450

สมงสถดไมยเกมน 3.2100

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

เกกบจรม ง 1.0700

สมงสถดไมยเกมน 1.0700

0.50
0.00

เกกบจรม ง 1.3706

เกกบจรม ง 0.2000
เกกบจรม ง 0.0203 สมงสถดไมยเกมน 0.1070 เกกบจรม ง 0.0803 สมงสถดไมยเกมน 0.1338

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนร

นายทะเบทยน

คยาใชข จยายอมทนๆ

รวมคยาใชข จยาย

หมายเหตถ : คยาใชข จาย ยอมทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาย สถดของกองทถน
คยาธรรมเนทยมดวงกลยาวรวมภาษทมลม คยาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรม อภาษทอมทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คยาธรรมเนทยมการขายหนยวยลงทถน (Front-end Fee)
คยาธรรมเนทยมการรวบซม ชอคมนหนยวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

ไมยมท

ไมยมท

คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนยวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนยวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คยาธรรมเนทยมการโอนหนยวยลงทถน
คยาธรรมเนทยมอมทนๆ

ไมยมท

ไมยมท

ตามทททจาย ยจรม ง

หมายเหตถ : คยาปรวบกรณทขายคมนกยอนระยะเวลาถมอครองทททกตาหนด (Exit Fee) :
สตาหรวบกรณทถมอครองตตทากวยา 1 ปท : เรท ยกเกกบอวตรา 1.50% ของมมลคยาหนยวยลงทถน
สตาหรวบกรณทถมอครองตวงแตย
ช 1 ปท ขซ ชนไป : ไมยเรท ยกเกกบคยาปรวบ
คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปก นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมยเรท ยกเกกบคยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อมทน : บรม ษวทจวดการจะเรท ยกเกกบคยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนยวยลงทถนในอวตรา 1.50% ของมมลคยาหนยวยลงทถนของววนทตาการลยาสถดกยอน
ววนทตารายการสวบเปลททยนหนยวยลงทถน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปกนสมงท ยมนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
25.00%

20.50%

20.00%
15.00%

10.44%

% ตส อปช

10.00%
5.00%

4.45%

4.01%

0.00%
-5.00%
-7.14%

-10.00%
-15.00%

-11.38%
2559

2560

กองทถน

2561

ดวชนทชท ชววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตย
ช วนว จวดตวงกองทถ
ช
นจนถซงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวชน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -15.24%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 8.48% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชมเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสมอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชม 28 มปถรนสยน 2562
KMVLTF
ตววชท ชววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท ชววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

14.08
13.05
8.34
9.12

3.84
6.96
9.64
8.84

14.08
13.05
8.34
9.12

11.44
13.02
8.86
12.23

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

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

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

5.93
11.32
8.48
10.48

หมายเหตถ : * รข อยละตยอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชม 28 มปถรนสยน 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรร เซกนตรไทลรทท 5

8.46

15.42

12.33

11.45

7.89

15.20

เปอรร เซกนตรไทลรทท 25

6.82

12.23

10.09

8.64

6.34

14.24

เปอรร เซกนตรไทลรทท 50

5.86

10.06

7.35

7.03

5.40

13.09

เปอรร เซกนตรไทลรทท 75

4.59

8.38

4.20

5.85

3.74

10.81

เปอรร เซกนตรไทลรทท 95

2.24

6.26

1.08

1.57

1.21

8.49

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรร เซกนตรไทลรทท 5

6.34

6.50

7.90

8.41

8.25

11.54

เปอรร เซกนตรไทลรทท 25

7.53

7.64

9.91

10.14

9.92

14.59

เปอรร เซกนตรไทลรทท 50

7.85

8.28

10.96

11.17

11.14

15.32

เปอรร เซกนตรไทลรทท 75

8.49

8.86

11.68

12.22

11.71

15.77

เปอรร เซกนตรไทลรทท 95

10.01

10.43

13.14

14.57

14.25

17.08

KMVLTF
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ขข อมมลอสมนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมยจาย ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชมจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร

23 พฤศจมกายน 2559

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร
ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสอช และขสยคสนหนส วยลงทรน

1,000 ลข านบาท

ววนทตาการซม ชอ

ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคยบาท
าขวนตต
ช ทาของการซม ชอครวงช แรก
มม500
ลคยาบาท
ขวนตต
ช ทาของการซม ชอครวงช ถวดไป
ววนทตาการขายคมน
มมลคยาขวนตต
ช ทาของการขายคมน
ยอดคงเหลมอขวนตต
ช ทา

500 บาท
500 บาท
ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

ไมยกตาหนด
210.03 ลข านบาท
11.6134 บาท/หนยวย

ไมยกตาหนด
ไมยกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคยาขายคมน

T+3 คมอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคมน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคยาทรวพยรสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสมอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KMVLTF

คถณพทรกานตร ศรท สขถ (ผมขจดว การกองทถนทางเลมอก), เรมท มบรม หาร 26 กถมภาพวนธร 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทยากวบ 140.13%

(กรณทกองทถนจวดตว ชงไมยถงซ 1 ปท จะแสดงคยาตวงแตย
ช จดว ตวงกองทถ
ช
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

KMVLTF

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมมองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงทถน โรโบเวลธร จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร โกลเบลกก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เคทท ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ดทบทเอส วมคเคอรร ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ทรท นทตท ช จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไทยพาณมชยร จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร นายหนข าซม ชอขายหนยวยลงทถน เซกนทรวล เวลธร โซลมชนวท จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมนวนซยา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เมยรแบงกร กมมเอกง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ยมโอบท เคยรเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร แลนดร แอนดร เฮาสร จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร อารร เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยร เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยร ไอรยา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองทถน เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองทถน เอเชทย เวลทร จตากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงทถน เวกลธร เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมย : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทร : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชมอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกยอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนรไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมยเสนอขายหนยวยลงทถนของกองทถนกวบหรม อเพมทอประโยชนรของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมมองสหรวฐอเมรม กา หรม อผมขททมทถมทนฐานอยมใย นสหรวฐอเมรม กา หรม อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใย นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยรสนม ของบถคคลดวงกลยาวและบรม ษวทหรม อ
หข างหถขนสยวนซซงท จวดใหข มทขซ ชนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนยวยลงทถนไมยใชยการฝากเงมน รวมทวงไมย
ช ไดข อยมภย ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมยไดข รวบเงมนลงทถนคมนเตกมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงช และอยมภย ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารยางหนวงสมอชท ชชวนในการเสนอขายหนยวยลงทถนของกองทถนรวมนท ชมมไดข เปกนการแสดงวยาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสมอชท ชชวนของกองทถนรวม หรม อ ไดข ประกวนราคาหรม อผลตอบแทนของหนยวยลงทถนทททเสนอขายนวชน
ทวงนท
ช ช บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสมอชท ชชวนสยวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวยาขข อมมลดวงกลยาวถมกตข อง ไมยเปกนเทกจ
และไมยทตาใหข ผข อม มทนสตาควญผมด

KMVLTF
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คสสอธปบสยเพปมมเตปม
- ควสมเสชมยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนยาเชมทอถมอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปกนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ช โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาย นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยยอ ดวงตยอไปนท ช
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นยาลงทถน

ระดวบทททตตทากวยา
นยาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

ตตทากวยา
BBB

ตตทากวยา
BBB(tha)

ตตทากวยา
Baa

ตตทากวยา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมยสามารถชตาระหนท ช
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถมอวยามทความเสททยงตตทามากทททจะไมยสามารถ
ชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชมยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซซงท ขซ ชนกวบปว จจวยภายนอก เชยน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมมองทวงในและตย
ช
างประเทศ เปกนตข น โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ชย เชยน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมยกกจะสมงขซ ชนดข วย ดวงนวชนราคา
ตราสารหนท ชทททออกมากยอนหนข าจะมทการซม ชอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยรสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวยากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวยา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คยาของหลวกทรวพยรททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ชนหรม อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชยน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมมองทวงในและตย
ช
างประเทศ เปกนตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคยา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาย SD สมง แสดงวยากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยรสงม
- ควสมเสชมยงจสกกสรเปลชมยนแปลงของอนตรสแลกเปลชมยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตยอมมลคยาของหนยวยลงทถน เชยน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารร ในชยวงทททเงมนบาทอยอน แตยขายทตากตาไรในชยวงทททบาทแขกง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชยวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชยวงทททบาทอยอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ชนกวยาเดมมดข วยเชยนกวน ดวงนวชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปกนเครมท องมมอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลยาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตยอไปนท ช
-ปของกนนควสมเสชมยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมยมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกนนควสมเสชมยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สยวนการปของกวนความเสททยงไวข อยยางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกนนควสมเสชมยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนมทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ชนอยมกย บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวยาจะปของกวนความเสททยงหรม อไมย
-ไมส ปของกนนควสมเสชมยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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