
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค เซซท 50
K SET 50 Index Fund

K-SET50

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมดนชนช (Index Fund)
• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนนช ชลงทรนกระจรกตนวในผมขออก จจงมชควสมเสชสยงทชสผมขลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

กองทกนรวมดวชนททททลงทกนหกขนในดวชนท SET50 เพพทอสรข างผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทผลตอบแทน

รวม SET50

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยกทธธการบรรหารกองทกนเชรงรวบ (Passive management strategy) โดยมกมงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

ดวชนทผลตอบแทนรวม SET50 (Index tracking)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนหกขนเพพทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนท SET50

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ขนหรพอลดลงจนตตทา

กวมามมลคมาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว ขงแตม 5 ปท  ขซ ขนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนมนอน หรพอรวกษาเงรนตขนใหขอยมมครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท ขชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรรษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ขดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?

คสสเตสอนทชสสสสคนญ

ในกรณททททมทเหตกการณธไมมปกตร ผมขลงทกนอาจไดขรวบชตาระเงรนคมาขายคพนหนมวยลงทกนลมาชขากวมาระยะเวลาทททกตาหนดไวขในหนวงสพอชท ขชวน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชสยงของกองทรนรวม

ปนจจนยควสมเสชสยงทชสสสสคนญ

ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

< 5% 5% - 10% 15% - 25% > 25%10% - 15%

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนรนงาน (SD)

general mid/small sectorlarge cap

ตตทา สมง

กลกมมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (high issuer concentration risk)

< 10% 20% - 50% 50% - 80% > 80%10% - 20%

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ขาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองทกนลงทกนมากกวมา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดขทชส www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงรนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทมาเงรนฝาก

: 2.08%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 27.40%

ธนาคาร : 12.38%

ขนสมงและโลจรสตรกสธ :

11.43%พาณรชยธ : 11.31%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 9.35%

อพทน ๆ : -1.46%

กลกมมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

27.51%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 27.40%

ธนาคาร 12.38%

ขนสมงและโลจรสตรกสธ 11.43%

พาณรชยธ 11.31%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.35%

กลกมมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 27.51%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ขงนท ข คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
11.15%บมจ.ปตท. (PTT) 

8.58%บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT) 

5.89%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

5.78%บมจ.แอดวานซธ อรนโฟรธ เซอรธวรส (ADVANC) 

4.16%บมจ.ปตท.สตารวจและผลรตปรโตรเลทยม (PTTEP) 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ขงนท ข คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คกณควรพรจารณาการเรทยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00
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1.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คมาใชขจมายอพทนๆ รวมคมาใชขจมาย

เกตบจรรง 0.3745

เกตบจรรง 0.0428 เกตบจรรง 0.0803
เกตบจรรง 0.0100

เกตบจรรง 0.5076

สมงสกดไมมเกรน 1.0700

สมงสกดไมมเกรน 0.1070 สมงสกดไมมเกรน 0.1338

สมงสกดไมมเกรน 1.0700

สมงสกดไมมเกรน 1.6371

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชสเ
รชย
กเ
กซบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกกองทรน

หมายเหตก : คมาใชขจมายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลมาสกดของกองทกน

คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมมลคมาเพรทม ภาษทธกรกรจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกซบจรปง

คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน2.00%

คมาธรรมเนทยมการรวบซพ ขอคพนหนมวยลงทกน (Back-end Fee) 0.10%2.00%

คมาธรรมเนทยมการซพ ขอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.10%0.25%

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คมาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจมายจรรง

หมายเหตก : คมาธรรมเนทยมการซพ ขอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (เฉพาะเมพทอซพ ขอหนมวยลงทกน โดยเรทยกเกตบเขขากองทกน)

บรรษวทจวดการจะเรทยกเกตบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ ขอคพนหนมวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรพอคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตมอวตราใดจะสมงกวมา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดขเปตนสรทงยพนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-20.00%

-10.00%
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50.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

44.19%

4.12%

35.26%

-3.19%

15.74%

-17.13%

22.42% 20.66%

-5.69%

4.56%

44.72%

3.74%

35.94%

-3.53%

16.98%

-16.03%

22.66% 21.52%

-5.23%

5.29%

กองทกน ดวชนทชท ขววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตว ขงแตมววนจวดตว ขงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏรทรนนว ขน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -25.79%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.67% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.20% ตสอปช

6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ SET 50 Index Fund

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชส 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-SET50 -15.59 -17.38 -16.15 -0.34 -0.28 9.04 7.49-15.51

ตววชท ขววด -15.58 -17.22 -15.74 0.23 0.20 9.53 8.20-15.58

ความผวนผวนของกองทกน * 21.30 16.90 14.16 12.08 13.67 16.72 19.7924.47

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 21.53 17.05 14.30 12.19 13.80 16.87 20.0524.75

หมายเหตก : * รข อยละตมอปท

วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรรษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม SET 50 Index Fund ณ วนนทชส 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SET50

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

-15.27 0.22-17.17 -15.81 0.69 9.59เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

-15.52 -0.18-17.37 -16.02 -0.11 9.22เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

-15.61 -0.60-17.42 -16.19 -0.36 8.94เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

-15.67 -0.89-17.54 -16.44 -0.59 8.47เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-15.72 -0.98-17.69 -17.55 -0.89 8.09เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

20.88 12.8916.60 13.96 12.25 14.68เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

21.16 13.0316.77 14.07 12.35 14.99เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

21.29 13.1016.86 14.16 12.38 15.02เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

21.34 13.1216.92 14.18 12.46 15.05เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

21.42 13.1517.03 14.27 12.50 15.10เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสสนๆ

ไมมจมายเงรนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ธนาคารซรตท ขแบงกธ เอตน. เอ. สาขากรกงเทพฯผมขดมแลผลประโยชนย

11 เมษายน 2548วนนทชสจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมมกตาหนด

5,663.26 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 29.3456 บาท/หนมวย

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซพ ขอ ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว ขนตตทาของการซพ ขอครว ขงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว ขนตตทาของการซพ ขอครว ขงถวดไป

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคพน ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคมาขว ขนตตทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว ขนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงรนคมาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1 คพนเงรน T+2 เวลา 15.00 น.)

T+2 คพอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยธสรนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน คกณวรนรทร ผมองใส (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรรทมบรรหาร 6 กรกฎาคม 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทมากวบ 47.24%

(กรณทกองทกนจวดตว ขงไมมถซง 1 ปทจะแสดงคมาตว ขงแตมจวดตว ขงกองทกน)
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ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทรสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสรน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ขอขายหนมวยลงทกน ฟร นโนมทนา จตากวด

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ขอขายหนมวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมรโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วรคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ข จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรสโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณรชยธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ ขอขายหนมวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนซมา จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร ลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กรมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไอรมา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน

9 / 12  K-SET50



บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ ขอขายหนมวยลงทกน เวตลธธ เมจรก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสรกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชว ขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชสอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสรทธรทททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรรกา พลเมพองสหรวฐอเมรรกา หรพอผมขทททมทถรทนฐานอยมมในสหรวฐอเมรรกา หรพอบกคคลซซทง

โดยปกตรมทถรทนทททอยมมในสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยธสรนของบกคคลดวงกลมาวและบรรษวทหรพอ

หขางหกขนสมวนซซทงจวดใหขมทขซ ขนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

 - การลงทกนในหนมวยลงทกนไมมใชมการฝากเงรน รวมทว ขงไมมไดขอยมมภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมมไดขรวบเงรนลงทกนคพนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตรจวดตว ขง และอยมมภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพรจารณารมางหนวงสพอชท ขชวนในการเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนรวมนท ขมรไดขเปตนการแสดงวมาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ขชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนมวยลงทกนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรรษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ขชวนสมวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปตนเทตจ

และไมมทตาใหขผมขอพทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม
- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผมานมาและฐานะการเงรน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท ข

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นมาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดรตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมมสามารถชตาระหนท ข

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดรตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตตทามากทททจะไมมสามารถ

  ชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวมา

นมาลงทกน

ตตทากวมา

BBB

ตตทากวมา

BBB(tha)

ตตทากวมา

Baa

ตตทากวมา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซทงขซ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว ขงในและตมางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ขย เชมน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมมกตจะสมงขซ ขนดขวย ดวงนว ขนราคา

ตราสารหนท ขทททออกมากมอนหนขาจะมทการซพ ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสรนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวมา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคมาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ขนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว ขงในและตมางประเทศ เปตนตขน ซซทงพรจารณาไดขจากคมา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคมา SD สมง แสดงวมากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตมอมมลคมาของหนมวยลงทกน เชมน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงรนดอลลารธในชมวงทททเงรนบาทอมอน แตมขายทตากตาไรในชมวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชมวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ขนกวมาเดรมดขวยเชมนกวน ดวงนว ขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครพทองมพอสตาควญในการบรรหารความเสททยงดวง

กลมาว ซซทงทตาไดขดวงตมอไปนท ข

- ปของกนนควสมเสชสยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมมกวบดกลยพรนรจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพรจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมม 

- ไมสปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมออกตสาหกรรมนว ขน กองทกนดวง

กลมาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง 

เศรษฐกรจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลมาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวมา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซพ ขอขายทรวพยธสรนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคมาทททตตทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ ขอทรวพยธสรนกวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยธสรนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคมาทรวพยธสรนสกทธรเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองทกนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองทกนรวมมทคมา 

TE ตตทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ขน กองทกนรวมนท ขจซงมทประสรทธรภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคมา TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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