
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มม.ย. 2563

หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ

บลจ.กรรงศรท จสสกวด
ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*

(*โครงกสรแนวรสวมปฏมบวตมของภสคเอกชนไทยในกสรตสอตขสน
กสรทรจรมตของสมสคมสสงเสรมมสถสบวนกรรมกสรบรมษวทไทย)

กองทรนเปปด
กรรงศรทตรสสสรเพมทมทรวพยย

[KFSPLUS]

กองทรนรวมทททลงทรนแบบมทควสมเสททยงทวชงในและตสสงประเทศ

กองทรนตรสสสรหนทช

กองทรนรวมทททมทนโยบสยเปปดใหขมทกสรลงทรนในกองทรน

รวมอสทนภสยใตขบลจ.เดทยวกวน

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงมน

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

ครณตของระววงอะไรเปปนพมเศษ?

สวดสสวนของประเภททรวพยยสมนทททลงทรน

คสสธรรมเนทยม

ผลกสรดสสเนมนงสนในอดทต

ขขอมมลอสทนๆ
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นโยบสยกสรลงทรนl

- ลงทรนในประเทศในตรสสสรหนทชภสครวฐ สถสบวนกสรเงมน บรมษวทเอกชนทททมทควสมมวทนคงและใหขผลตอบแทนทททดท 
หรสอเงมนฝสกธนสคสร
- ลงทรนในตรสสสรหนทชตสสงประเทศบสงสสวน และทสสสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรส
แลกเปลททยนเงมน

l กลยรทธยในกสรบรมหสรจวดกสรลงทรน

มรสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทชววด

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

- ผมขลงทรนทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสสเงมนฝสก และยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวสสหรขนไดข    
- ผมขลงทรนทททตของกสรสภสพคลสองในกสรซสชอขสยไถสถอนหนสวยลงทรนไดขทรกววนทสสกสร โดยจะไดขรวบเงมนคสนภสยใน
ววนททท T+1

กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
- ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงมนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงมนตขนใหขอยมสครบ       

- ผมขลงทรนทททตของกสรลงทรนเฉพสะในตรสสสรหนทชทททมทครณภสพดท สภสพคลสองสมง และมทควสมเสททยงจสกควสมผวนผวน
ของรสคสตทสส เนสทองจสกกองทรนรวมนทชไมสถมกจสสกวดโดยกฎเกณฑยใหขตของลงทรนในทรวพยยสมนดวงกลสสวเชสนเดทยวกวบ
กองทรนรวมตลสดเงมน

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรมษวทจวดกสร

อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ

l
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ครณตของระววงอะไรเปปนพมเศษ?

คสสเตสอนทททสสสควญl

- กองทรนรวมนทชไมสไดขถมกจสสกวดโดยกฏเกณฑยใหขตของลงทรนเฉพสะตรสสสรทททมทควสมเสททยงตทสสเชสนเดทยวกองทรนรวม
ตลสดเงมน ดวงนวชน จซงมทควสมเสททยงสมงกวสสกองทรนรวมตลสดเงมน
- กองทรนรวมนทชอสจมทกสรลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทสภสพคลสองตทสส จซงอสจไมสสสมสรถซสชอขสยตรสสสรหนทชไดขใน
เวลสทททตของกสรหรสอในรสคสทททเหมสะสม
- กองทรนรวมมทควสมเสททยงมสกกวสสกองทรนรวมทททลงทรนในหลวกทรวพยยอขสงอมงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงมนลงทรนใน
จสสนวนทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดทรนสมงกวสสกสรลงทรนในหลวกทรวพยยอขสงอมงโดยตรง
- ในกรณททททมทแนวโนขมวสสจะมทกสรขสยคสนหนสวยลงทรนเกมนกวสส 2 ใน 3 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดข
แลขวทวชงหมด  บรมษวทจวดกสรอสจใชขดรลยพมนมจในกสรเลมกกองทรนรวม และอสจยกเลมกคสสสวทงซสชอขสยหนสวยลงทรนททท
ไดขรวบไวขแลขวหรสอ หยรดรวบคสสสวทงดวงกลสสวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม

4 5

3
6

2

7

8

1 8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ

1.ควสมเสททยงจสกกสรผมดนวดชำระหนทชของผมชออกตรสสสร (Credit Risk)

Credit rating ตสม  

National credit rating

ตทสส สมง

Credit rating ตสม  

International credit rating

ตทสส สมง

AA, AAAA BBB ตตตตกววต BBB unrated

Gov.bond/AAA AA, A BBB unratedตตตตกววต BBB

หมสยเหตร: กสรแรเงสพมจสรณสจสกอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอสสวนใหญสของกองทรน โดยจะแรเงสกรณททททกองทรนรวมลงทรนในอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ 

(credit rating) นวชนเกมนกวสส 20% ของ NAV
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2.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)

อสยรเฉลททยของทรวพยยสมนทททลงทรน ณ 

30 มม.ย. 2563 เทสสกวบ 0.24 ปป

ควสมผวนผวนของ
ผลกสรดสสเนมนงสน (SD)

สมงตทสส

สมงตทสส

ตสสกวสส 3 เดสอน มสกกวสส 5 ปป3 ปท ถซง 5 ปท1 ปท ถซง 3 ปท3 เดสอนถซง 1 ปท

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

*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

3.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก
อวตรสแลกเปลททยน

สมงตทสส

ทวชงหมด/เกสอบทวชงหมด บสงสสวน ดรลยพมนมจ ไมสปปองกวน

หมสยเหตร: เนสทองจสกโครงกสรกองทรนนทช จวดตวชงมสกสอนทททจะใหขมทกสรกสสหนดนโยบสยกสรปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน บลจ.จซง
พมจสรณสจสกกสรลงทรนจรมงในปปจจรบวน

4.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)

กสรลงทรนกระจรกตวว
ในผมขออกตรสสสรรวม

ตทสส สมง

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

ตทสส สมง

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
กสรลงทรนกระจรกตวว
ในหมวดอรตสสหกรรมรวม
หมสยเหตร: กองทรนรวมมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรม ธนสคสร

หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน

ตทสส สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว
รสยประเทศรวม

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

สวดสสวนของประเภททรวพยยสมนทททลงทรน
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ชสทอทรวพยยสมนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชสทอทรวพยยสมน Credit Rating % ของ NAV

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท 18/91/63 -  5.45

เงมนฝสกประจสสธนสคสร Doha Bank A  4.06

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท 21/91/63 -  3.91

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท 23/91/63 -  3.81

พวนธบวตรธนสคสรเเหสงประเทศไทยงวดททท 1/182/63 -  3.72

นชสสหนวกกสรลงทรนตสมอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ

ตรสสสรหนทชตสสงประเทศ
International Rating

ตรสสสรหนทชตสสงประเทศ
National Rating

ตรสสสรหนทชในประเทศ
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คสสธรรมเนทยม

*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพมจสรณสกสร

เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสส
ธร
รม
เน
ทยม
ท
ททเร
ทยก
เก
ตบจ
รมง

%
 ต
สอป
ปข
อง

 N
A

V

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรมงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชททท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม

รสยกสร สมงสรดไมสเกมน เกตบจรมง

คสสธรรมเนทยมขสย ไมสเกมน 0.25 ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน ไมสมท ไมสมท

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส ไมสมท ไมสมท

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก ไมสมท ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด

ไมสมท ไมสมท

คสสธรรมเนทยมกสรโอน 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย

เศษของ 1,000 หนสวยคมด

เปปน 1,000 หนสวย

10 บสทตสอ 1,000 หนสวยเศษของ 

1,000 หนสวยคมดเปปน 1,000 

หนสวย

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท ไมสมท

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพมทม ภสษทธรรกมจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
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ผลกสรดสสเนมนงสนในอดทต

*ผลกสรดำเนมนงสนในอดทต มมไดชเปตนสมทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนมนงสนในอนสคต*

1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม

1. ดวชนทพวนธบวตรทททมทอสยรคงททท (ZRR) อสยรประมสณ 3 เดสอน สวดสสวน (%):50.00 และ

2. อวตรสดอกเบทชยเงมนฝสกประจสส 3 เดสอน วงเงมนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลททยของ 3 ธนสคสรพสณมชยยขนสดใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสมกร

ไทย และธนสคสรไทยพสณมชยย หลวงหวกภสษท สวดสสวน (%):50.00

*เรมทมใชขดวชนทชทชววดผลกสรดสสเนมนงสนใหมสหลวงหวกภสษท (Net TRN Index) มทผลตวชงแตสววนททท 31 ตรลสคม 2562

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏมทมน

%
 ต
สอป
ป

* ในปททททกองทรนจวดตวชง ผลกสรดำเนมนงสนจะแสดงตวชงแตทววนทททจวดตวชงจนถซงสมชนปทปฏมทมน

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกมดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : 0.00 %

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนมนงสน (standard deviation) : 0.06 % ตทอปท

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกมดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนมนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)

6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชชเปรทยบเททยบผลกสรดำเนมนงสน ณ จรดขสย คสอ Short Term General Bond
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ตวชงแตส
จวดตวชง

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

ผลกสรดสสเนมนงสน YTD 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป

% % % % % %

KFSPLUS 0.22 0.57 1.41 1.39 1.41 1.95 50th50th50th50th25th25th 3.400.57

ดวชนทชทชววด 0.15 0.41 1.08 1.18 1.19 1.59 75th75th75th75th50th50th 2.490.41

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนมนงสน

0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.10 5th5th5th5th25th25th 0.930.05

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.08 5th5th5th5th5th5th 0.630.03

ผลตอบแทนทททมทอสยรเกมนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปปl

7.ผลกสรดำเนมนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด

ตสรสงเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนมนงสนยขอนหลวงของกลรสม Short Term General Bond ขขอมมล ณ ววนททท 30 มม.ย. 2563

เปอรยเซตนตยไทลย

ผลกสรดสสเนมนงสน (%)

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยททท 5 0.27 0.72 1.85 1.76 1.70 2.24

เปอรยเซตนตยไทลยททท 25 0.21 0.55 1.57 1.43 1.43 1.96
« «

เปอรยเซตนตยไทลยททท 50 0.13 0.39 1.33 1.37 1.35 1.83
« « « «

เปอรยเซตนตยไทลยททท 75 -0.01 0.29 1.02 1.13 1.18 1.59

เปอรยเซตนตยไทลยททท 95 -1.67 -1.49 -1.22 0.20 0.64 1.15

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนมนงสน (%)

เปอรยเซตนตยไทลย 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป

เปอรยเซตนตยไทลยททท 5 0.03 0.04 0.06
«

0.08
«

0.06
«

0.19
«

เปอรยเซตนตยไทลยททท 25 0.05
«

0.07
«

0.08 0.10 0.08 0.20

เปอรยเซตนตยไทลยททท 50 0.15 0.23 0.16 0.19 0.15 0.28

เปอรยเซตนตยไทลยททท 75 0.25 0.36 0.34 0.32 0.27 0.35

เปอรยเซตนตยไทลยททท 95 3.68 2.73 2.45 1.65 0.99 1.45

l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนมนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลยไดขทททหมสยเหตรหนขสทขสย
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ขขอมมลอสทนๆ

นโยบสยกสรจสสยเงมนปปนผล : ไมสจสสยปปนผล

อสยรโครงกสร : ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร

ววนทททจดทะเบทยน : 19 ธ.ค. 2540

ผมขดมแลผลประโยชนย : ธนสคสรไทยพสณมชยย จสสกวด (มหสชน)

ววนทสสกสรซสชอ ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.กสรซสชอหนสวยลงทรน :

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก 1,000 บสท

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป 1,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :

มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน 1,000 บสท หรสอ 100 หนทวย

ยอดคงเหลสอขวชนตทสส ไมสกสสหนด

ระยะเวลสกสรรวบเงมนคสสขสยคสน 1 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+1)

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสมนรสยววนไดขททท www.krungsriasset.com

รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน : ชสทอ-นสมสกรล ขอบเขตหนขสททท ววนทททเรมทมบรมหสรกองทรน

นสยศมระ คลสองวมชส 26 ก.ค. 2555ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรหนทช

นสยธทรภสพ จมรศวกยกรล 20 มม.ย. 2555ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรหนทช

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ

กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 125.36%

กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกมดขซชนจรมงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด

ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572

บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตมดตสอสอบถสม 

รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยน
บรมษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมส  898 อสคสรเพลมนจมตทสวเวอรย ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลมนจมต  แขวงลรมพมนท  เขตปทรมววน  กรรงเทพฯ 10330

โทรศวพทย 0 2657 5757        โทรสสร  02 657 5777

เวตบไซตย : www.krungsriasset.com

อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกมดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขททท 

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

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกมดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

ขนสดกองทรน 68,287 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน 21.2488 บสท/หนทวย

(ขชอมมล ณ 29 พ.ค. 2563)Morningstar Rating :

ขขอมมลอสทนๆ
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หมสยเหตร

- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงมน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงมนฝสก จซงมทควสมเสททยง

   จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงมนลงทรนคสนเตตมจสสนวน

- ไดขรวบอนรมวตมจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต

- กสรพมจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมมไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข

   รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท

   เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรมษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 มม.ย. 2563

   แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผมดชอบในกสรดสสเนมนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ

   ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผมด

- ผมขลงทรนสสมสรถซสชอกรมธรรมยประกวนชทวมตควบหนสวยลงทรน(Unit-Linked) ของกองทรนนทชไดขโดยตมดตสอกวบบรมษวทประกวนชทวมตทททบรมษวท

จวดกสรกสสหนด ทวชงนทชกสรซสชอกรมธรรมยประกวนชทวมตควบหนสวยลงทรนอสจมทขขอกสสหนดและวมธทปฏมบวตมทททแตกตสสงไปจสกผมขถสอหนสวยลงทรน

ปกตมทททซสชอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนนทชเพทยงอยสสงเดทยว ผมขลงทรนจซงควรศซกษสรสยละเอทยดในเอกสสรประกอบกสรขสยกรมธรรมย

ประกวนชทวมตควบหนสวยลงทรนใหขเขขสใจกสอนกสรตวดสมนใจลงทรน ผมขลงทรนจะไดขรวบเงมนขสยคสนหนสวยลงทรนจสกบรมษวทประกวนชทวมตภสยใน 

5 ววนทสสกสรนวบตวชงแตสววนถวดจสกววนทททคสสนวณ NAV โดยมทวมธทกสรรวบเงมนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนตสมทททกสสหนดไวขในกรมธรรมยฯ

- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสมทธมธของบรมษวท มอรยนมทงสตสรย ทวชงนทชบรมษวทขอสงวนสมทธมธ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ

   เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรมษวทขอสงวนสมทธมธทททจะไมสรวบผมดชอบตสอควสม

   ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกมดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอมง

ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนมนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนมนงสนในอดทตของกองทรน มมไดขเปปนสมทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนมนงสนในอนสคต

2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขททท www.aimc.or.th

3. ผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรมษวทจวดกสร

   ลงทรน โดยกองทรนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนมนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย

  (Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน 

  - 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 5% performance)

  - 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 25% performance)

  - 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)

  - 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 25% performance)

  - 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนมนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทททมทอสยรเกมนหนซทงปปนวชนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป 

เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรน

ทททลงทรนนวชนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
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คาํอธิบายรายละเอยีดของข้อมูลทีต้่องเปิดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั 

 ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลโดยสงัเขปเพ่ือใชอ้ธิบายมิติความเส่ียงต่างๆ  
 

 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

1 ความเส่ียงจากการ
ผดินัดชําระหนีข้อง
ผู้ออกตราสาร 

(Credit Risk) 

ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ ของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหน้ี โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

การแรเงาพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุน โดยจะแรเงากรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) นั้นเกินกวา่ 20% ของ NAV 

 

2 ความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

(Market Risk) 

แบ่งเป็นกรณีกองทุนรวมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
(1) กรณกีองทุนรวมตราสารหนี ้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัภายนอก เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะ
เปล่ียนแปลงใน ทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น หากอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงินมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะสูงข้ึนดว้ย ดงันั้น
ราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหนา้จะมีการซ้ือขายใน ระดบัราคาท่ีต่าํลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายเุฉล่ีย
ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบั การเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่
กองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต่าํกวา่   
 

 
(2) กรณกีองทุนรวมทัว่ไป หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมือง
ทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงวา่กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์
สูง    
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 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

3 ความเส่ียงจากการ
เปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น 

(Currency Risk) 

 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา  
แลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ่มูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาท
อ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวม
ลงทุนใน  ช่วงท่ีบาทแขง็และขายทาํกาํไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากข้ึนกวา่เดิมดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้น การป้องกนั  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว 
ซ่ึงทาํไดด้งัต่อไปน้ี  

• ป้องกนัความเส่ียงทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมด : ผูล้งทุนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

• ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน :  ผูล้งทุนอาจมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

• อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการ
พิจารณาวา่จะป้องกนั ความเส่ียงหรือไม่ 

• ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

4 ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวั  

 

-  ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง  (High 

issuer 

concentration 

risk) 

 

 

-  ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
หมวดอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรม 

หนี่ง  (High sector 

concentration 

risk) 

 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวั (High concentration risk) แบ่งเป็นความเส่ียงแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผกูพนัตาม 

ตราสารหรือสญัญานั้น รายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ทั้งน้ี การลงทุนแบบกระจุกตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1. ตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้

 

 

 

 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสิ์นดงัน้ี ตราสารหน้ีภาครัฐไทย และต่างประเทศ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
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 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

-  ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง (High 

country 

concentration 

risk) 

 

 

 

 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกเสนอขายอยูใ่นประทศไทย 

5 ผลขาดทุนสูงสุดที่
เกดิขึน้จริง 5 ปี 
(Maximum 

Drawdown) 

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี นบัแต่
วนัท่ีรายงาน (หรือตั้งแตจ่ดัตั้งกองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมีวธีิการคาํนวณดงัน้ี 

6 ค่าความผนัผวน
ของผลการ
ดาํเนินงาน 
(Standard 

Deviation : SD) 

 

คือความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คาํนวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซ่ึงมีวธีิการคาํนวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสมาคมบริษทัจดัการลงทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการวดัและ
นาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัแต่วนัท่ีรายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

7 ค่าความผนัผวน
ของส่วนต่างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดชันีช้ีวดั 
(Tracking Error) 

Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันี
ช้ีวดั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดัของกองทุนรวมวา่มีการเบ่ียงเบนออกไป
จากดชันีช้ีวดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบ่ียงเบนออกไปจาก ดชันีช้ีวดัในอตัราท่ีต่าํ ดงันั้น กองทุนรวมน้ีจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันี
อา้งอิง ในขณะท่ีกองทุนรวมท่ีมีค่า TE สูง แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบ่ียงเบนออกจาก
ดชันีช้ีวดัในอตัราท่ีสูง ดงันั้น โอกาสท่ีผลตอบแทน การลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

ใชพิ้จารณากบักองทุนรวมท่ีมีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดชันี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นตน้ 

8 อตัราส่วน
หมุนเวยีนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio 

Turnover Ratio : 

PTR) 

เพ่ือใหผู้ล้งทุน ทราบถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยทุธ์การลงทุนของ
ผูจ้ดัการกองทุนไดดี้ยิง่ข้ึนโดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมูลคา่ทรัพยสิ์น
สุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
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