
ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563

หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ

บลจ.กรรงศรท จสสกวด
ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*

(*โครงกสรแนวรสวมปฏฏบวตฏของภสคเอกชนไทยในกสรตสอตขสน
กสรทรจรฏตของสมสคมสสงเสรฏมสถสบวนกรรมกสรบรฏษวทไทย)

กองทรนเปปดกรรงศรท
หรขนแวลม

[KFVALUE]

กองทรนรวมทททเนขนลงทรนแบบไมสมทควสมเสททยงในตสสงประเทศ

กองทรนตรสสสรทรน

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงฏน

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

ครณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?

สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงทรน

คสสธรรมเนทยม

ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต

ขขอมมลอสทนๆ
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563KFVALUE

นโยบสยกสรลงทรนl

- ลงทรนในตรสสสรทรนในประเทศโดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสส 80% ของ NAV โดยเนขนลงทรนในหรขน
ทรนทททมทปปจจวยพสชนฐสนดท และ/หรสอมทประววตฏกสรจสสยเงฏนปปนผลอยสสงสมทสสเสมอเปปนหลวก
- สสวนทททเหลสอจะลงทรนในตรสสสรหนทชภสครวฐ สถสบวนกสรเงฏน บรฏษวทเอกชน หรสอเงฏนฝสกธนสคสร

l กลยรทธยในกสรบรฏหสรจวดกสรลงทรน

มรสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทชววด (Active Management)

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

- ผมขลงทรนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสตรสสสรหนทชและหรขนทททกองทรนรวมไปลงทรน ซซทงอสจจะปรวบตววเพฏทมสมง
ขซชนหรสอลดลงจนตทสสกวสสมมลคสสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข  
- ผมขทททสสมสรถลงทรนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงทรนในตรสสสร
หนทชทวทวไป

กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงฏนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงฏนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรฏษวทจวดกสร

อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ

l
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563KFVALUE

ครณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?

คสสเตสอนทททสสสควญl

- กองทรนลงทรนในหรขนสสมวญของบรฏษวทจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยย ซซทงมทควสมเสททยงจสกภสวะตลสด 

(Market risk) จสกสถสนกสรณยตสสงๆ เชสน เศรษฐกฏจ กสรเมสองหรสอสวงคม ซซทงสสงผลกระทบตสอภสคธรรกฏจจนทสส
ใหขภสวะตลสดเปลททยนแปลงไปจนมทผลกระทบตสอรสคสหรขน
- ในกรณททททมทแนวโนขมวสสจะมทกสรขสยคสนหนสวยลงทรนเกฏนกวสส 2 ใน 3 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดข
แลขวทวชงหมด  บรฏษวทจวดกสรอสจใชขดรลยพฏนฏจในกสรเลฏกกองทรนรวม และอสจยกเลฏกคสสสวทงซสชอขสยหนสวยลงทรนททท
ไดขรวบไวขแลขวหรสอ หยรดรวบคสสสวทงดวงกลสสวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม

4 5

3
6

2

7

8

1 8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ

1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)

ควสมผวนผวนของ

ผลกสรดสสเนฏนงสน (SD)

สมงตทสส

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

General Large Cap Mid/Small Sector
กลรสมหรขนในประเทศทททลงทรน

ตทสส สมง

*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

2.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)

ตทสส สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว
ในผมขออกตรสสสร

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563KFVALUE

ตทสส สมง

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

หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน

ตทสส สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว
รสยประเทศรวม

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงทรน

หมวดพลวงงสนและสสธสรณมปโภค  23.66

หมวดพสณฏชยย  10.59

หมวดเทคโนโลยทสสรสนเทศและกสรสสทอสสร  10.17

หมวดธนสคสร  10.00

หมวดอสหสรและเครสทองดสทม  9.74

5 หมวดหลวกทรวพย์แรกทททลงทรน
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ชสทอทรวพยยสฏน Security Code % ของ NAV

บมจ.ปตท  9.22PTT

บมจ. ซทพท ออลลย  5.20CPALL

บมจ.เจรฏญโภคภวณฑยอสหสร  5.13CPF

บมจ.ปมนซฏเมนตยไทย  5.05SCC

บมจ.อฏนทวช โฮลดฏชงสย  4.84INTUCH
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คสสธรรมเนทยม

*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพฏจสรณสกสร

เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสส
ธร
รม
เน
ทยม
ท
ททเร
ทยก
เก
ตบจ
รฏง

%
 ต
สอป
ปข
อง

 N
A

V

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรฏงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชททท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม

รสยกสร สมงสรดไมสเกฏน เกตบจรฏง

คสสธรรมเนทยมขสย ไมสเกฏน 0.50 ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน ไมสเกฏน 0.50 ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส ไมสเกฏน 0.50 ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก ไมสเกฏน 0.50 ไมสเรทยกเกตบ

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด

ไมสมท ไมสมท

คสสธรรมเนทยมกสรโอน 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย

เศษของ 1,000 หนสวยคฏด

เปปน 1,000 หนสวย

10 บสทตสอ 1,000 หนสวยเศษของ 

1,000 หนสวยคฏดเปปน 1,000 

หนสวย

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท ไมสมท

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพฏทม ภสษทธรรกฏจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
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ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต

*ผลกสรดำเนฏนงสนในอดทต มฏไดชเปตนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนฏนงสนในอนสคต*

1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม

ดวชนทผลตอบแทนรวมตลสดหลวกทรวพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏฏทฏน

%
 ต
สอป
ป

* ในปททททกองทรนจวดตวชง ผลกสรดำเนฏนงสนจะแสดงตวชงแตทววนทททจวดตวชงจนถซงสฏชนปทปฏฏทฏน

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -44.95 %

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนฏนงสน (standard deviation) : 15.84 % ตทอปท

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

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

6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชชเปรทยบเททยบผลกสรดำเนฏนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Large Cap
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3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป ตวชงแตส
จวดตวชง

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

ผลกสรดสสเนฏนงสน YTD

% % % % % %

KFVALUE -4.14 -7.05 -23.31 -7.92 -1.94 4.80 75th95th95th95th95th75th 6.15-19.83

ดวชนทชทชววด -1.90 0.21 -17.83 -3.74 2.19 7.28 25th25th25th25th5th25th 8.42-14.59

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนฏนงสน

17.94 35.80 27.26 18.04 15.84 16.09 75th95th75th50th50th25th 18.8932.75

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

17.28 36.11 27.76 18.19 15.98 16.59 95th95th95th50th50th5th 19.6633.38

ผลตอบแทนทททมทอสยรเกฏนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปปl

7.ผลกสรดำเนฏนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนฏนงสนยขอนหลวงของกลรสม Equity Large Cap ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563

10 ปป5 ปป3 ปป1 ปป6 เดสอน3 เดสอน

ผลกสรดสสเนฏนงสน (%)

เปอรยเซตนตยไทลย

7.722.77-2.67-15.720.171.48เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

6.021.80-3.99-18.71-1.74-2.67เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

5.500.92-4.60-20.88-3.83-3.66เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

4.65-0.07-6.61-22.92-5.72-4.92
« «

เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

4.05-2.53-16.05-37.73-18.76-7.22
« « « «

เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

10 ปป5 ปป3 ปป1 ปป6 เดสอน3 เดสอน

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนฏนงสน (%)

เปอรยเซตนตยไทลย

14.9613.3815.6424.9532.3417.33เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

15.4314.3517.0227.1535.3118.08
«

เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

15.7914.8617.6128.2336.6018.81
««

เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

16.1915.3018.1130.6439.9920.24
««

เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

16.7816.2520.1936.5946.9939.21
«

เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลยไดขทททหมสยเหตรหนขสทขสยl
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ขขอมมลอสทนๆ

นโยบสยกสรจสสยเงฏนปปนผล : ไมสจสสยปปนผล

อสยรโครงกสร : ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร

ววนทททจดทะเบทยน : 31 มท.ค. 2547

ผมขดมแลผลประโยชนย : ธนสคสรไทยพสณฏชยย 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 100 หนทวย

ระยะเวลสกสรรวบเงฏนคสสขสยคสน 3 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+3)

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสฏนรสยววนไดขททท www.krungsriasset.com

รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน : ชสทอ-นสมสกรล ขอบเขตหนขสททท ววนทททเรฏทมบรฏหสรกองทรน

นสยวฏพรธ เอสชออสนวนทย 25 ส.ค. 2548ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรทรน

นสยฑลฏต โชคทฏพยยพวฒนส 3 ม.ค. 2549ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรทรน

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ

กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 39.04%

กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกฏดขซชนจรฏงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด

ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572

บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตฏดตสอสอบถสม 

รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยน
บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมส  898 อสคสรเพลฏนจฏตทสวเวอรย ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลฏนจฏต  แขวงลรมพฏนท  เขตปทรมววน  กรรงเทพฯ 10330

โทรศวพทย 0 2657 5757        โทรสสร  02 657 5777

เวตบไซตย : www.krungsriasset.com

อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขททท 

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

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

ขนสดกองทรน 893 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน 26.6608 บสท/หนทวย

(ขชอมมล ณ 31 ก.ค. 2563)Morningstar Rating :

ขขอมมลอสทนๆ
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ขขอมมล ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563KFVALUE

หมสยเหตร

- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงฏน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงฏนฝสก จซงมทควสมเสททยง

   จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงฏนลงทรนคสนเตตมจสสนวน

- ไดขรวบอนรมวตฏจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต

- กสรพฏจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมฏไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข

   รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท

   เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรฏษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 31 ส.ค. 2563

   แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผฏดชอบในกสรดสสเนฏนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ

   ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผฏด

- ผมขลงทรนสสมสรถซสชอกรมธรรมยประกวนชทวฏตควบหนสวยลงทรน(Unit-Linked) ของกองทรนนทชไดขโดยตฏดตสอกวบบรฏษวทประกวนชทวฏตทททบรฏษวท

จวดกสรกสสหนด ทวชงนทชกสรซสชอกรมธรรมยประกวนชทวฏตควบหนสวยลงทรนอสจมทขขอกสสหนดและวฏธทปฏฏบวตฏทททแตกตสสงไปจสกผมขถสอหนสวยลงทรน

ปกตฏทททซสชอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนนทชเพทยงอยสสงเดทยว ผมขลงทรนจซงควรศซกษสรสยละเอทยดในเอกสสรประกอบกสรขสยกรมธรรมย

ประกวนชทวฏตควบหนสวยลงทรนใหขเขขสใจกสอนกสรตวดสฏนใจลงทรน ผมขลงทรนจะไดขรวบเงฏนขสยคสนหนสวยลงทรนจสกบรฏษวทประกวนชทวฏตภสยใน 

5 ววนทสสกสรนวบตวชงแตสววนถวดจสกววนทททคสสนวณ NAV โดยมทวฏธทกสรรวบเงฏนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนตสมทททกสสหนดไวขในกรมธรรมยฯ

- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสฏทธฏ์ของบรฏษวท มอรยนฏทงสตสรย ทวชงนทชบรฏษวทขอสงวนสฏทธฏ ์1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ

   เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรฏษวทขอสงวนสฏทธฏ์ทททจะไมสรวบผฏดชอบตสอควสม

   ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกฏดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอฏง

ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทตของกองทรน มฏไดขเปปนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนฏนงสนในอนสคต

2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขททท www.aimc.or.th

3. ผลกสรดสสเนฏนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรฏษวทจวดกสรลงทรน โดยกองทรนทททจะ

   ถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย (Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน 

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

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

  - 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)

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

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

เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรนทททลงทรนนวชนอยมสในชสวง

ทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
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คาํอธิบายรายละเอยีดของข้อมูลทีต้่องเปิดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั 

 ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลโดยสงัเขปเพ่ือใชอ้ธิบายมิติความเส่ียงต่างๆ  
 

 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

1 ความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

(Market Risk) 

แบ่งเป็นกรณีกองทุนรวมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
กรณกีองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและ 
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD 

สูง แสดงวา่กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยสู์ง    
 

กรณกีองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลกัษณะหุน้ท่ีกองทุนรวมเนน้ลงทุน 

 
 

2 ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวั 

 

-  ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง  (High 

issuer 

concentration 

risk) 

 

 

-  ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
หมวดอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรม 

หนี่ง  (High sector 

concentration 

risk) 

 

- ความเส่ียงจากการ
ลงทุนกระจุกตวัใน
ประเทศใดประเทศ

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวั (High concentration risk) แบ่งเป็นความเส่ียงแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพนัตาม 

ตราสารหรือสญัญานั้น รายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ทั้งน้ี การลงทุนแบบกระจุกตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1. ตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้

 

 

 

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสิ์นดงัน้ี ตราสารหน้ีภาครัฐไทย และต่างประเทศ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน 

 

 

 

 1 / 2 

 



 

 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

หนึ่ง (High 

country 

concentration 

risk) 

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกเสนอขายอยูใ่นประทศไทย 

3 ผลขาดทุนสูงสุดที่
เกดิขึน้จริง 5 ปี 
(Maximum 

Drawdown) 

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี นบัแต่
วนัท่ีรายงาน (หรือตั้งแตจ่ดัตั้งกองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมีวธีิการคาํนวณดงัน้ี 

 

4 ค่าความผนัผวน
ของผลการ
ดาํเนินงาน 
(Standard 

Deviation : SD) 

 

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

5 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 

 

6 อตัราส่วน
หมุนเวยีนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio 

Turnover Ratio : 

PTR) 

เพ่ือใหผู้ล้งทุน ทราบถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยทุธ์การลงทุนของ
ผูจ้ดัการกองทุนไดดี้ยิง่ข้ึนโดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีต่าํกวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมูลคา่ทรัพยสิ์น
สุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
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