ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ
กองทรนเปปดกรรงศรท
หรขนระยะยสวไทยออลสตสรรปปนผล
[KFLTFSTARD]

กสรลงทรนใน LTF ตวชงแตส 1 ม.ค. 63 เปปนตขนไป ผมขลงทรนไมส
สสมสรถนสสมสลดหยสอนภสษทไดข

บลจ.กรรงศรท จสสกวด

กองทรนตรสสสรทรน/ กองทรนรวมหรขนระยะยสว

กสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนทรจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองทรนรวมทททเนขนลงทรนแบบไมสมทควสมเสททยงในตสสงประเทศ

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
กองทรนปปดรวบคสสสวทงซสชอ และ/หรสอคสสสวทงสวบเปลททยนเขขสจสกกองทรนอสทนทททมรใชส LTF ตวชงแตสววนททท 2 ม.ค. 63 เปปนตขนไป
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ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงทรน
- ลงทรนในหรขนสสมวญของบรรษวทจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยรแหสงประเทศไทย และ/หรสอตลสดหลวกทรวพยร
เออม เอ ไอ ตรสสสรทรน หรสอสวญญสซสชอขสยลสวงหนขส(Derivatives) ทททอขสงอรงกวบผลตอบแทนของหรขนหรสอกลรสม
หรขนของบรรษวทจดทะเบทยนขขสงตขน ซซทงจะพรจสรณสลงทรนในตรสสสรแหสงทรนของบรรษวททททมทปปจจวยพสชนฐสนดท และ/
หรสอมทแนวโนขมกสรเจรรญเตรบโตทสงธรรกรจ และ/หรสอมทแนวโนขมกสรจสสยเงรนปปนผลทททดท เปปนตขน ทวชงนทช ใหขรวมถซง
หรขนทททอยมสในระหวสสง IPO เพสทอกสรจดทะเบทยนซสชอขสยในตลสดหลวกทรวพยรดวงกลสสวดขวย โดยเฉลททยในรอบปป
บวญชทไมสนขอยกวสส 65% ของ NAV
- สสวนทททเหลสอจะลงทรนในตรสสสรแหสงทรนนอกเหนสอจสกทททกลสสวขขสงตขน ตรสสสรแหสงหนทช ตรสสสรกซทงหนทชกซทงทรน
ตรสสสรทสงกสรเงรน หรสอเงรนฝสก ใบสสสควญแสดงสรทธรธอนรพวนธร หรสอหนสวยลงทรนของกองทรนรวม เปปนตขน ทวชง
นทช กองทรนอสจจะลงทรนในตรสสสรทรนของบรรษวททททไมสไดขจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยรฯ (Unlisted
securities) และตรสสสรหนทชททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงทรนไดข (Non – investment
grade) หรสอตรสสสรหนทชททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated securities) โดยขซชนอยมสกวบ
ดรลยพรนรจของผมขจวดกสรกองทรน และกองทรนอสจลงทรนในตรสสสรทททมทสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง (Structured
Note) โดยใหขเปปนไปตสมหลวกเกณฑรของสสสนวกงสนคณะกรรมกสร ก.ล.ต.

l

กลยรทธรในกสรบรรหสรจวดกสรลงทรน
มรสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทชววด (Active Management)

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงทรนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหรขนทททกองทรนรวมไปลงทรน ซซทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมงขซชน หรสอลดลง
จนตทสสกวสสมมลคสสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข
- ผมขททสสมสรถลงทรนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงทรนในตรสสสร
หนทชทวทวไป
- หนสวยลงทรนในกองทรนนทชททลงทรนกสอน 1 มกรสคม 2563 ผมขลงทรนตของลงทรนในกองทรนนทชไมสนขอยกวสส 7 ปปปฏรทรน
เพสทอทททจะไดขรวบสรทธรประโยชนรทสงภสษทจสกกสรลงทรนในกองทรนรวมหรขนระยะยสวตสมทททกฎหมสยกสสหนด

กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช
l

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตอม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ
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ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- กองทรนนทชมทกสรลงทรนในเงรนฝสก ตรสสสรหนทชและ/หรสอตรสสสรทรน รสคสตรสสสรทททลงทรนหรสอมทไวขอสจมทควสม
ไมสแนสนอน อวนเนสทองจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสดอกเบทชย ผลประกอบกสรของบรรษวทหรสอของทวชง
อรตสสหกรรม หรสอภสวะเศรษฐกรจทวทวไป
- กองทรนอสจลงทรนในสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพในกสรบรรหสรกสรลงทรน และตรสสสรทททมท
สวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง กองทรนรวมจซงมทควสมเสททยงมสกกวสสกองทรนรวมทททลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดย
ตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงทรนในจสสนวนทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดทรนสมงกวสสกสรลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดย
ตรง
- หนสวยลงทรนในกองทรนนทชททลงทรนกสอน 1 มกรสคม 2563 จะไมสสสมสรถนสสหนสวยลงทรนของกองทรนไป
จสสหนสสย จสสย โอน จสสนสส หรสอนสสไปเปปนประกวน
- ในกรณทททมทแนวโนขมวสสจะมทกสรขสยคสนหนสวยลงทรนเกรนกวสส 2 ใน 3 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดข
แลขวทวชงหมด บรรษวทจวดกสรอสจใชขดรลยพรนรจในกสรเลรกกองทรนรวม และอสจยกเลรกคสสสวทงซสชอขสยหนสวยลงทรนททท
ไดขรวบไวขแลขวหรสอ หยรดรวบคสสสวทงดวงกลสสวไดข
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม

4

5

6

3

7

2

8

1

8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)
ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)
ตทสส

สมง

กลรสมหรขนในประเทศทททลงทรน

General

Large Cap

Mid/Small

Sector

*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)
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2.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส
กสรลงทรนกระจรกตวว

สมง
≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ในผมขออกตรสสสร
ตทสส

สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
ในหมวดอรตสสหกรรมรวม
หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน
ตทสส

สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว

≤ 20%

รสยประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน

สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน

5 หมวดหลวกทรวพยธแรกทททลงทรน
หมวดธนสคสร

17.66

หมวดพลวงงสนและสสธสรณมปโภค

16.39

หมวดอสหสรและเครสทองดสทม

10.33

หมวดเงรนทรนและหลวกทรวพยร

10.03

หมวดพสณรชยร

8.49

ชสทอทรวพยรสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
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ชสทอทรวพยรสรน

Security Code

% ของ NAV

บมจ.ปตท

PTT

9.43

บมจ.ธ.กรรงเทพ

BBL

5.60

บมจ.ทรนธนชสต

TCAP

4.95

AOT

4.78

CPALL

4.33

บมจ.ทสสอสกสศยสนไทย
บมจ. ซทพท ออลลร
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกอบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกอบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกอบจสกกองทรนรวม

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกอบจรรงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกอบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
รสยกสร

สมงสรดไมสเกรน

เกอบจรรง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกอบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกอบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกอบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกอบ

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด
คสสธรรมเนทยมกสรโอน

ไมสเกรน 0.50

0.50 กรณทถสอหนทวยลงทรนนชอยกวทส3 ปท

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยร
เมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท

ไมสมท

ไมสเกรน 0.50

0.15

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธรรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว
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ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดชเปอนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม
ดวชนทผลตอบแทนรวมตลสดหลวกทรวพยรแหสงประเทศไทย (SET TRI)

% ตสอปป

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ในปทททกองทรนจวดตวชง ผลกสรดำเนรนงสนจะแสดงตวชงแตทววนทททจวดตวชงจนถซงสรชนปทปฏรทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -50.96 %
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 18.28 % ตทอปท
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)
6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชชเปรทยบเททยบผลกสรดำเนรนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
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7.ผลกสรดำเนรนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด
ผลกสรดสสเนรนงสน

3 เดสอน

YTD

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป
Percen
tile

ตวชงแตส
จวดตวชง

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

KFLTFSTARD -17.60

11.34

75th

0.78

95th

-17.60

95th

-14.01

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

-12.78

ดวชนทชทชววด

-5.24

17.37

25th

9.13

25th

-5.24

25th

-3.15

25th

N/A

N/A

N/A

N/A

-2.19

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนรนงสน

27.79

20.94

50th

17.80

50th

27.79

50th

18.74

50th

N/A

N/A

N/A

N/A

18.28

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

29.92

22.99

75th

19.12

75th

29.92

75th

19.34

50th

N/A

N/A

N/A

N/A

18.81

l ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลรสม Equity General ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรรเซอนตรไทลร

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรรเซอนตรไทลรทท 5

18.01

13.88

0.53

-1.90

5.75

7.36

เปอรรเซอนตรไทลรทท 25

14.70

8.31

-6.71

-4.87

3.71

5.81

เปอรรเซอนตรไทลรทท 50

12.29

3.64

-10.27

-6.83

2.29

4.88

เปอรรเซอนตรไทลรทท 75

10.34

1.61

-13.57

-8.06

0.91

3.62

เปอรรเซอนตรไทลรทท 95

5.61

-0.71

-1.18

2.08

«

«

«

-17.41

«

-11.96

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรรเซอนตรไทลร

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรรเซอนตรไทลรทท 5

16.76

14.65

22.09

14.41

12.96

12.48

เปอรรเซอนตรไทลรทท 25

19.60

17.64

26.91

18.25

15.35

16.06

เปอรรเซอนตรไทลรทท 50

22.10

19.01

28.41

19.78

16.54

16.50

เปอรรเซอนตรไทลรทท 75

23.30

20.13

29.99

20.79

17.60

17.10

เปอรรเซอนตรไทลรทท 95

25.83

21.89

33.79

22.84

18.62

18.15

«

«

«

«

l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซอนตรไทลรไดขททหมสยเหตรหนขสทขสย
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บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

KFLTFSTARD

ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล :

ไมสเกรนปปละ 4 ครวชง

ผมขดมแลผลประโยชนร :

ธนสคสรไทยพสณรชยร จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน :

12 ต.ค. 2560

อสยรโครงกสร :

ไมสจสสกวดอสยรโครงกสร

กสรซสชอหนสวยลงทรน :

ววนทสสกสรซสชอ

ปปดรวบรสยกสรตวชงแตส 2 ม.ค. 63 เปปนตขนไป

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก

-

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป

-

ววนทสสกสรขสยคสน

ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน

ไมสมท

ยอดคงเหลสอขวชนตทสส

ไมสมท

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน

3 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+3)

กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยรสรนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน :

ชสทอ-นสมสกรล

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ
กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

ขอบเขตหนขสททท

ววนทททเรรทมบรรหสรกองทรน

นสยฑลรต โชคทรพยรพวฒนส

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรทรน

30 ต.ค. 2563

นสยวรพรธ เอสชออสนวนทร

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรทรน

12 ต.ค. 2560

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 127.17%
กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซชนจรรงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน

ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572
บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรร ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลรมพรนท เขตปทรมววน กรรงเทพฯ 10330
โทรศวพทร 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวอบไซตร : www.krungsriasset.com
อทเมลร : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนร

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนรไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

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

2,011 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน

6.4387 บสท/หนทวย

Morningstar Rating :
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บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

KFLTFSTARD
หมสยเหตร

- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงรนลงทรนคสนเตอมจสสนวน
- ไดขรวบอนรมวตรจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท
เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทอจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสรทธรธของบรรษวท มอรรนรทงสตสรร ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรธ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรธททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซอนตรไทลร
1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองทรน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตอมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสรลงทรน โดยกองทรนทททจะ
ถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรรเซอนตรไทลร (Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรรเซอนตรไทลร (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรรเซอนตรไทลร (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรรเซอนตรไทลร (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรรเซอนตรไทลร (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรรเซอนตรไทลร (Bottom 5% performance)
เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรรเซอนตรไทลรตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรนทททลงทรนนวชนอยมสในชสวง
ทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลักษณะหุน้ ที่กองทุนรวมเน้นลงทุน

2

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration
risk)

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
หนี่ง (High sector
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
concentration
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงิน
risk)

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
1/2

3

หัวข้ อ
หนึ่ง (High
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้

4

ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)

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

5

ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

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

6

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

เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียง่ิ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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