
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค Mid Small Cap หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Mid Small Cap Equity RMF
KMSRMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)

• ไมสมลกสรลงททนในตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองทกน RMF ทททลงทกนในหกขนบรรษวทขนาดกลางและขนาดเลลกทททมทมมลคคาหลวกทรวพยธตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) ไมคเกรน 80,000 ลขานบาท  

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกคงหววงใหขผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททเชซทอวคาการเลซอกลงทกนในหกขนขนาดกลางและขนาดเลลกจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสรทธรประโยชนธทางภาษท เมซทอปฏรบวตรตาม

เงซทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ซนหรซอลดลงจนตตทา

กวคามมลคคาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนคนอน หรซอรวกษาเงรนตขนใหขอยมคครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตลม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรรษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมคเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ซดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนลงทกนในหกขนทททมทขนาดกลางและขนาดเลลกจซงอาจมทความผวนผวนสมงกวคากองทกนหกขนอซทน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลควงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทกน ทตาใหขกองทกนนท ซมทความเสททยงมากกวคา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอรงโดยตรง เนซทองจากใชขเงรนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวคาจซงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวคาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอรงโดยตรง

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสรทธรประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมคมซอการลงทกนในกองทกนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ

• ผมขถซอหนควยลงทกนของกองทกน RMF จะไมคไดขรวบสรทธรประโยชนธทางภาษท หากไมคปฏรบวตรตามเงซทอนไขการลงทกนและจะตของคซนสรทธร

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงรนเพรทมตามมาตรา 27 แหคงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนควยลงทกนของกองทกน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนคาย,จคาย,โอน,จตานตาหรซอนตาไปเปลนประกวนมรไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวคาจะมทการขายคซนหนควยลงทกนเกรนกวคา 2 ใน 3 ของจตานวนหนควยลงทกนทททจตาหนคายไดขแลขวทว ซงหมด บรรษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพรนรจในการเลรกกองทกนรวม และอาจยกเลรกคตาสวทงซซ ซอขายหนควยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคตาสวทงดวงกลคาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนรนงาน (SD)

general large cap sectormid/small

ตตทา สมง

กลกคมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตคละรายทททกองทกนลงทกนมากกวคา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงรนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทคาเงรนฝาก

: 15.28%

พวฒนาอสวงหารรมทรวพยธ :

13.35%

เงรนทกนและหลวกทรวพยธ :

12.29%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 9.34%

อาหารและเครซทองดซทม :

7.82%

การแพทยธ : 7.65%

อซทน ๆ : -0.25%

กลกคมหลวกทรวพยธอซทน ๆ :

34.52%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
พวฒนาอสวงหารรมทรวพยธ 13.35%

เงรนทกนและหลวกทรวพยธ 12.29%

พลวงงานและสาธารณมปโภค 9.34%

อาหารและเครซทองดซทม 7.82%

การแพทยธ 7.65%

กลกคมหลวกทรวพยธอซทน ๆ 34.52%

หมายเหตก : เปลนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปลนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
6.58%บมจ.ศรทสววสดรด คอรธปอเรชวทน (SAWAD) 

4.64%บมจ. ศกภาลวย (SPALI) 

4.35%บมจ.บรรหารสรนทรวพยธ กรกงเทพพาณรชยธ (BAM) 

3.63%บมจ.เอพท (ไทยแลนดธ) (AP) 

3.61%บมจ.ช.การชคาง (CK) 

หมายเหตก : เปลนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปลนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนลยม

* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คกณควรพรจารณาการเรทยกเกลบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คคาใชขจคายอซทนๆ รวมคคาใชขจคาย

เกลบจรรง 1.8725

เกลบจรรง 0.0203 เกลบจรรง 0.0803 เกลบจรรง 0.0200

เกลบจรรง 1.9931

สมงสกดไมคเกรน 3.2100

สมงสกดไมคเกรน 0.1070 สมงสกดไมคเกรน 0.1284

สมงสกดไมคเกรน 1.0700

สมงสกดไมคเกรน 3.7450

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : คคาใชขจคายอซทนๆ เปลนขขอมมลของรอบปทบวญชทลคาสกดของกองทกน

คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมมลคคาเพรทม ภาษทธกรกรจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงทกน (Front-end Fee) ไมคมทไมคมท

คคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนควยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงทกน ไมคมทไมคมท

คคาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจคายจรรง

หมายเหตก : คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):

- กรณททททเปลนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสรกรไทย : ปวจจกบวนไมคเรทยกเกลบคคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน   

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน :  เปลนไปตามคคาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซน คซอ 1.00% เมซทอสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดขเปลนสรทงยซนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2558 2559 2560 2561 2562

6.06%

30.65%
27.58%

-20.90%

2.45%

-4.31%

23.85%

17.30%

-8.08%

4.27%

กองทกน ดวชนทชท ซววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตว ซงแตคววนจวดตว ซงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏรทรนนว ซน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -30.77%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.87% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Equity Small - Mid Cap

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KMSRMF -13.61 -17.33 -16.29 -3.60 N/A N/A 5.15-12.85

ตววชท ซววด -15.19 -18.09 -16.16 -1.84 N/A N/A 2.92-14.77

ความผวนผวนของกองทกน * 21.72 17.28 14.50 12.55 N/A N/A 12.8725.08

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 20.01 15.61 13.01 10.96 N/A N/A 11.8323.11

หมายเหตก : * รข อยละตคอปท

วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองทกนรวมเปลนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรรษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปลนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Equity Small - Mid Cap ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KMSRMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

-9.78 -1.97-11.87 -2.89 1.63 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 5

-13.63 -3.22-14.68 -9.74 0.47 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 25

-14.62 -5.67-18.62 -15.38 -1.52 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 50

-16.17 -7.77-21.71 -18.59 -2.30 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 75

-18.87 -12.29-26.24 -25.73 -5.11 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 95

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

19.29 14.9215.40 13.63 12.84 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 5

20.87 15.1916.62 14.27 14.20 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 25

22.48 15.5917.36 14.77 14.45 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 50

22.96 16.0417.98 15.14 14.59 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 75

24.19 18.0718.67 16.21 14.66 N/Aเปอรธเซลนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมคจคายเงรนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

30 กวนยายน 2558วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 4,200 ลขานบาท

ไมคกตาหนด

3,331.96 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 12.4870 บาท/หนควย

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทตาการซซ ซอ ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคคาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคคาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงถวดไป

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคซน ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคคาขว ซนตตทาของการขายคซน 500 บาท

ไมคกตาหนดยอดคงเหลซอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงรนคคาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยธสรนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณเพชรรวตนธ โพธรดววฒนะเสถทยร (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรรทมบรรหาร 30 กวนยายน 2558

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทคากวบ 34.69%

(กรณทกองทกนจวดตว ซงไมคถซง 1 ปทจะแสดงคคาตว ซงแตคจวดตว ซงกองทกน)
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ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทรสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสรน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนควยลงทกน ฟร นโนมทนา จตากวด

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนควยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมรโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลลก จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วรคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรสโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณรชยธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ ซอขายหนควยลงทกน เซลนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนซคา จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร ลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กรมเอลง (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 ไอรคา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนควยลงทกน เวลลธธ เมจรก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสรกรไทย จตากวด

รของเรลยน ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชว ซน 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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกคอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสรทธรทททจะไมคเสนอขายหนควยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรรกา พลเมซองสหรวฐอเมรรกา หรซอผมขทททมทถรทนฐานอยมคในสหรวฐอเมรรกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตรมทถรทนทททอยมคในสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยธสรนของบกคคลดวงกลคาวและบรรษวทหรซอ

หขางหกขนสควนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

 - การลงทกนในหนควยลงทกนไมคใชคการฝากเงรน รวมทว ซงไมคไดขอยมคภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมคไดขรวบเงรนลงทกนคซนเตลมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตรจวดตว ซง และอยมคภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพรจารณารคางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนควยลงทกนของกองทกนรวมนท ซมรไดขเปลนการแสดงวคาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนควยลงทกนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรรษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนสควนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวคาขขอมมลดวงกลคาวถมกตของ ไมคเปลนเทลจ

และไมคทตาใหขผมขอซทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนคาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปลนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผคานมาและฐานะการเงรน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท ซ

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นคาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดรตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอวคามทความเสททยงตตทามากทททจะไมคสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวคา

นคาลงทกน

ตตทากวคา

BBB

ตตทากวคา

BBB(tha)

ตตทากวคา

Baa

ตตทากวคา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตคางประเทศ เปลนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชคน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมคกลจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากคอนหนขาจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสรนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวคา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคคาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ซนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตคางประเทศ เปลนตขน ซซทงพรจารณาไดขจากคคา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคคา SD สมง แสดงวคากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตคอมมลคคาของหนควยลงทกน เชคน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงรนดอลลารธในชควงทททเงรนบาทอคอน แตคขายทตากตาไรในชควงทททบาทแขลง กองทกนรวม

จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชควงทททบาทแขลงและขายทตากตาไรในชควงทททบาทอคอนกลอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวคาเดรมดขวยเชคนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปลนเครซทองมซอสตาควญในการบรรหารความเสททยงดวง

กลคาว ซซทงทตาไดขดวงตคอไปนท ซ

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสควนการปของกวนความเสททยงไวขอยคางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมคกวบดกลยพรนรจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพรจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมค 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสคงผลกระทบตคอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลคาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวคากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสคงผลกระทบตคออกตสาหกรรมนว ซน กองทกนดวง

กลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวคากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสคงผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมซอง 

เศรษฐกรจ สวงคม เปลนตขน กองทกนดวงกลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวคา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซซ ซอขายทรวพยธสรนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคคาทททตตทากวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซซ ซอทรวพยธสรนกวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยธสรนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผคานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคคาทรวพยธสรนสกทธรเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหลนถซง

ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทกนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชคน หากกองทกนรวมมทคคา 

TE ตตทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองทกนรวมนท ซจซงมทประสรทธรภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคคา TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนขอยลง เปลนตขน
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