
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค เซซท 50 เพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K SET50 RMF
KS50RMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมดรชนล (Index Fund)   • กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)

• ไมสมลกสรลงททนในตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนนล ลลงททนกระจทกตรวในผมขออก จจงมลควสมเสลพยงทลพผมขลงททนอสจสมญเสลยเงปนลงททนจสสนวนมสก

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปซ นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองทกน RMF ทททลงทกนหกขนในดวชนท SET50 เพพทอสรข างผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทผลตอบแทน

รวม SET50 

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ ซอขายลลวงหนขาเพพทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
กลยกทธธการบรพหารกองทกนเชพงรวบ (Passive management strategy) โดยมกลงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

ดวชนทผลตอบแทนรวม SET50 (Index tracking)

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนหกขนเพพทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนท SET50

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพพทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสพทธพประโยชนธทางภาษท เมพทอปฏพบวตพตาม

เงพทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพพทมสมงขซ ซนหรพอลดลงจนตตทา

กวลามมลคลาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงพนทททแนลนอน หรพอรวกษาเงพนตขนใหขอยมลครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสพอชท ซชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรพษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ซดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปซ นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ ซอขายลลวงหนขาเพพทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงทกน ทตาใหขกองทกนนท ซมทความเสททยงมากกวลา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอพงโดยตรง เนพทองจากใชขเงพนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวลาจซงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวลาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอพงโดยตรง

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสพทธพประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมลมพอการลงทกนในกองทกนรวมเพพทอการเลท ซยงชทพ

• ผมขถพอหนลวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมลไดขรวบสพทธพประโยชนธทางภาษท หากไมลปฏพบวตพตามเงพทอนไขการลงทกนและจะตของคพนสพทธพ

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงพนเพพทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนลวยลงทกนของกองทกน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนลาย,จลาย,โอน,จตานตาหรพอนตาไปเปตนประกวนมพไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม

ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนพนงาน (SD)

general mid/small sectorlarge cap

ตตทา สมง

กลกลมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนจพง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองทกนลงทกนมากกวลา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงพนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทลาเงพนฝาก

: 1.54%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 27.34%

ธนาคาร : 12.33%

ขนสลงและโลจพสตพกสธ :

11.38%พาณพชยธ : 11.26%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 9.32%

อพทน ๆ : -0.60%

กลกลมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

27.43%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 27.34%

ธนาคาร 12.33%

ขนสลงและโลจพสตพกสธ 11.38%

พาณพชยธ 11.26%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.32%

กลกลมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 27.43%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
11.17%บมจ.ปตท. (PTT) 

8.55%บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT) 

5.87%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

5.75%บมจ.แอดวานซธ อพนโฟรธ เซอรธวพส (ADVANC) 

4.14%บมจ.ปตท.สตารวจและผลพตปพโตรเลทยม (PTTEP) 

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

* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คกณควรพพจารณาการเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกซบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คลาใชขจลายอพทนๆ รวมคลาใชขจลาย

เกตบจรพง 0.5350

เกตบจรพง 0.0300
เกตบจรพง 0.1338 เกตบจรพง 0.0600

เกตบจรพง 0.7588

สมงสกดไมลเกพน 1.8725

สมงสกดไมลเกพน 0.1070 สมงสกดไมลเกพน 0.1391

สมงสกดไมลเกพน 1.0700

สมงสกดไมลเกพน 2.6750

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กซบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกซบจสกกองททน

หมายเหตก : คลาใชขจลายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลลาสกดของกองทกน

คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมมลคลาเพพทม ภาษทธกรกพจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกซบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกซบจรปง

คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทกน (Front-end Fee) ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมการรวบซพ ซอคพนหนลวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพพทมเตพม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพพทมเตพม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทกน ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจลายจรพง

หมายเหตก : คลาธรรมเนทยมการซพ ซอขายหลวกทรวพยธ : 

อวตราไมลเกพน 0.25% ของมมลคลาซพ ซอขาย ปวจจกบวน ยกเวขน

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปตนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสพกรไทย : ปวจจกบวนไมลเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อพทน : อวตราไมลเกพน 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทกนของววนทตาการลลาสกดกลอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกตบคลา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทกนของววนทตาการลลาสกดกลอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงทกน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนพนการในอดทต มพไดขเปตนสพทงยพนยวนถซงผลการดตาเนพนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

-4.65%

17.24%

-16.98%

21.88%
20.29%

-5.90%

4.27%

-4.66%

16.98%

-16.03%

22.66% 21.52%

-5.23%

5.29%

กองทกน ดวชนทชท ซววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนพนงานตว ซงแตลววนจวดตว ซงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏพทพนนว ซน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -25.78%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.66% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ 0.19% ตสอปล

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ SET 50 Index Fund

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขจ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขจ 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

KS50RMF -15.69 -17.54 -16.44 -0.62 -0.60 N/A 1.93-15.59

ตววชท ซววด -15.58 -17.22 -15.74 0.23 0.20 N/A 2.63-15.58

ความผวนผวนของกองทกน * 21.34 16.92 14.18 12.08 13.66 N/A 13.7024.52

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 21.53 17.05 14.30 12.19 13.80 N/A 13.9524.75

หมายเหตก : * รข อยละตลอปท

วพธทการคตานวณผลการดตาเนพนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนพนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรพษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม SET 50 Index Fund ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KS50RMF

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

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

ไมลจลายเงพนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

29 พฤศจพกายน 2556วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมลกตาหนด

2,457.94 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 11.2716 บาท/หนลวย

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

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซพ ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซพ ซอครว ซงถวดไป

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.

มมลคลาขว ซนตตทาของการขายคพน 500 บาท

ไมลกตาหนดยอดคงเหลพอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงพนคลาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยธสพนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณวพนพทร ผลองใส (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรพทมบรพหาร 6 กรกฎาคม 2559

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทลากวบ 18.17%

(กรณทกองทกนจวดตว ซงไมลถซง 1 ปทจะแสดงคลาตว ซงแตลจวดตว ซงกองทกน)
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ธนาคารกสพกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทพสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสพน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวท เมพองไทยประกวนชทวพต จตากวด (มหาชน)

บรพษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงทกน ฟพ นโนมทนา จตากวด

บรพษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมพโกข  จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ กสพกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วพคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ทพสโกข  จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณพชยธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสพน จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ นวนซลา จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ ลลพป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กพมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไอรลา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงทกน เวตลธธ เมจพก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสพกรไทย จตากวด

รของเรลยน ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสพกรไทย ชว ซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธพน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกลอใหขเกพดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสพทธพทททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรพกา พลเมพองสหรวฐอเมรพกา หรพอผมขทททมทถพทนฐานอยมลในสหรวฐอเมรพกา หรพอบกคคลซซทง

โดยปกตพมทถพทนทททอยมลในสหรวฐอเมรพกา รวมถซงกองทรวพยธสพนของบกคคลดวงกลลาวและบรพษวทหรพอ

หขางหกขนสลวนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนพนกพจกรรมในสหรวฐอเมรพกา

 - การลงทกนในหนลวยลงทกนไมลใชลการฝากเงพน รวมทว ซงไมลไดขอยมลภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงพนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมลไดขรวบเงพนลงทกนคพนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตพจวดตว ซง และอยมลภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพพจารณารลางหนวงสพอชท ซชวนในการเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนรวมนท ซมพไดขเปตนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ซชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนลวยลงทกนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรพษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ซชวนสลวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผพดชอบในการดตาเนพนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปตนเทตจ

และไมลทตาใหขผมขอพทนสตาควญผพด

10 / 12  KS50RMF



คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพพจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพพจารณาจากผลการดตาเนพนงานทททผลานมาและฐานะการเงพน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นลาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดพตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดพตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวลา

นลาลงทกน

ตตทากวลา

BBB

ตตทากวลา

BBB(tha)

ตตทากวลา

Baa

ตตทากวลา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกพดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกพจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว ซงในและตลางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทพศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชลน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงพนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมลกตจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากลอนหนขาจะมทการซพ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสพนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชพญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคลาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพพทมขซ ซนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกพจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว ซงในและตลางประเทศ เปตนตขน ซซทงพพจารณาไดขจากคลา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคลา SD สมง แสดงวลากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตลอมมลคลาของหนลวยลงทกน เชลน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงพนดอลลารธในชลวงทททเงพนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงพนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวลาเดพมดขวยเชลนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครพทองมพอสตาควญในการบรพหารความเสททยงดวง

กลลาว ซซทงทตาไดขดวงตลอไปนท ซ

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมลกวบดกลยพพนพจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพพจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมล 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk) เกพดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอการดตาเนพนงาน ฐานะทางการเงพน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (Sector Concentration Risk) เกพดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลออกตสาหกรรมนว ซน กองทกนดวง

กลลาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจพง (Country Concentration Risk) เกพดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง 

เศรษฐกพจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรพมาณการซพ ซอขายทรวพยธสพนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพ ซอทรวพยธสพนกวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยธสพนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคลาทรวพยธสพนสกทธพเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสพทธพภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทกนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองทกนรวมมทคลา 

TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองทกนรวมนท ซจซงมทประสพทธพภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอพง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคลา TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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