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กองททนรวมทททมทความเสททยงสมงหรรอซวบซขอน

หนวงสรอชทชชวนสสวนสรทปขขอมมลสสาควญ
กองททนเปปดกรทงศรท
เอเชทยนไฮยรลดดบอนดด-สะสมมมลคสา
[KFAHYBON-A]
หนสวยลงททนชนรดสะสมมมลคสา

บลจ.กรทงศรท จสากวด

กองททนรวมตราสารหนท/ช กองททนรวมหนสวยลงททน
ประเภท Feeder Fund

การเขขารสวมการตสอตขานททจรรต :
ไดขรวบการรวบรอง CAC

กองททนรวมทททเนขนลงททนแบบมทความเสททยงตสางประเทศ

กองททนนทชลงททนกระจทกตววในตราสารทททมทความเสททยงดขานเครดรตและสภาพคลสอง
จจงมทความเสททยงทททผมขลงททนอาจสมญเสทยเงรนลงททนจสานวนมาก

คทณกสาลวงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทชเหมาะกวบใคร?
คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยดสรนทททลงททน
คสาธรรมเนทยม
ผลการดสาเนรนงานในอดทต
ขขอมมลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมสใชสการฝากเงรน
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คทณกสาลวงจะลงททนอะไร?

l

นโยบายการลงททน
- ลงททนในหนสวยลงททนของกองททนรวมตสางประเทศชรทอ BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2
USD (กองททนหลวก) (ISIN Code:LU1564328224) โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสารขอยละ 80 ของ
มมลคสาทรวพยดสรนสททธรของกองททน
- กองททนหลวกมทนโยบายลงททนในตราสารหนทชททมทอวนดวบความนสาเชรทอถรอตทสากวสาทททสามารถลงททนไดข (Non Investment Grade)หรรอตราสารหนทชททไมสไดขรวบการจวดอวนดวบความนสาเชรทอถรอ (Unrated) ซจทงออกโดยภาครวฐ
และองคดกรของรวฐ และบรรษวททททมทถรทนฐานหรรอมทการดสาเนรนธทรกรจหลวกในภมมรภาคเอเชทยแปซรฟปก ไมสตทสากวสารขอย
ละ 70 ของทรวพยดสรนทวชงหมดของกองททน
- กองททนหลวกอาจมทการลงททนในหลวกทรวพยดดขอยคทณภาพ (Distressed Securities) โดยมทสวดสสวนการลงททน
ไมสเกรนรขอยละ 10 ของทรวพยดสรนทวชงหมดของกองททน
ศจกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก www.blackrock.com
- กองททนไทยอาจลงททนในตราสารทททมทสวญญาซรชอขายลสวงหนขาแฝง (Structured Note) โดยเปปนไปตามหลวก
เกณฑดททสสานวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กสาหนด
- กองททนไทยจะทสาสวญญาซรชอขายลสวงหนขา (Derivatives) เพรทอปปองกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนเงรน
(Foreign Exchange Rate Risk) เกรอบทวชงหมด โดยไมสนขอยกวสารขอยละ 90 ของมมลคสาเงรนลงททนในตสาง
ประเทศ และอาจลงททนในสวญญาซรชอขายลสวงหนขาเพรทอเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน (Efficient
Portfolio Management) โดยขจชนอยมสกวบดทลยพรนรจของบรรษวทจวดการ
- บรรษวทจวดการขอสงวนสรทธรในการเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพรเศษของกองททนรวมในอนาคตใหขเปปน
กองททนรวมหนสวยลงททน (Fund of Funds) หรรอกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสารและ/หรรอหลวก
ทรวพยดตสางประเทศ หรรอสามารถกลวบมาเปปนกองททนรวมฟปดเดอรด (Feeder Fund) ไดข โดยไมสทสาใหขระดวบ
ความเสททยงของการลงททน (Risk Spectrum) เพรทมขจชน ทวชงนทช ใหขเปปนไปตามดทลยพรนรจของผมขจวดการกองททนซจทง
ขจชนอยมสกวบสถานการณดตลาด โดยเปปนไปเพรทอประโยชนดสมงสทดของผมขถรอหนสวยลงททน

l

กลยททธดในการบรรหารจวดการลงททน
- กองททนเปปดกรทงศรทเอเชทยนไฮยรลดดบอนดด มทสงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามกองททนหลวก
- กองททนหลวก BGF Asian High Yield Bond Fund มทกลยททธดในการบรรหารแบบเชรงรทก (Active
Management)

กองททนรวมนทชเหมาะกวบใคร?
- ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสาเงรนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตทสากวสาหทขนไดข
- ผมขลงททนทททยอมรวบและเขขาใจวสาอาจขาดททนและสมญเสทยเงรนตขน หากผมขออกตราสารหรรอเงรนฝากทททกองททนลงททนไมส
สามารถชสาระเงรนตขนและดอกเบทชยครนไดข

กองททนรวมนทชไมสเหมาะกวบใคร
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- ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจสานวนเงรนทททแนสนอน หรรอรวกษาเงรนตขนใหขอยมสครบ
- ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนทชททมทคทณภาพดทสภาพคลสองสมง และมทความเสททยงจากความผวนผวน
ของราคาตทสา เนรทองจากกองททนรวมนทชไมสถมกจสากวดโดยกฎเกณฑดใหขตของลงททนในทรวพยดสรนดวงกลสาวเชสนเดทยวกวบ
กองททนรวมตลาดเงรน

ทสาอยสางไรหากยวงไมสเขขาใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนทช
l

อสานหนวงสรอชทชชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถามผมขสนวบสนทนการขายและบรรษวทจวดการ
อยสาลงททนหากไมสเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทชดทพอ
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คทณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสาเตรอนทททสสาควญ
- กองททนหลวกมทการลงททนในตราสารหนทชททมทอวนดวบความนสาเชรทอถรอตทสากวสาทททสามารถลงททนไดข (Non Investment Grade) หรรอตราสารหนทชททไมสไดขรวบการจวดอวนดวบความนสาเชรทอถรอ (Unrated) ผมขลงททนอาจมทความ
เสททยงสมงขจชนจากการไมสไดขชสาระครนเงรนตขนและดอกเบทชย
- กองททนนทชเปปนผลรตภวณฑดในตลาดททนทททมทความเสททยงสมงหรรอมทความซวบซขอน ซจทงมทความแตกตสางจากกองททนรวม
ทวทวไป
- กองททนไทยจะเขขาทสาสวญญาซรชอขายลสวงหนขาทททมทตววแปรเปปนอวตราแลกเปลททยนเงรนเพรทอปปองกวนความเสททยง ณ
ขณะใดขณะหนจทงไมสนขอยกวสารขอยละ 90 ของมมลคสาเงรนลงททนในตสางประเทศ ซจทงอาจมทตขนททนสสาหรวบการทสา
ธทรกรรมปปองกวนความเสททยง โดยทสาใหขผลตอบแทนของกองททนไทยโดยรวมลดลงจากตขนททนทททเพรทมขจชน
- กองททนหลวกอาจทสาสวญญาซรชอขายลสวงหนขาเพรทอปปองกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนโดยขจชนอยมสกวบ
ดทลยพรนรจของผมขจวดการกองททนหลวก กองททนจจงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
- กองททนไทยและ/หรรอกองททนหลวกอาจลงททนในหรรอมทไวขซจทงสวญญาซรชอขายลสวงหนขาเพรทอเพรทมประสรทธรภาพการ
บรรหารการลงททน และกองททนไทยอาจลงททนในตราสารทททมทสวญญาซรชอขายลสวงหนขาแฝง จจงมทความเสททยงมากกวสา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยดอขางอรงโดยตรง เนรทองจากใชขเงรนลงททนในจสานวนทททนขอยกวสาจจงมทกสาไร/ขาด
ททนสมงกวสาการลงททนในหลวกทรวพยดอขางอรงโดยตรง
- กองททนหลวกอาจมทการจสากวดการไถสถอนหนสวยลงททนในแตสละววนทสาการซรชอขายตามอวตราทททกสาหนดซจทงปปจจทบวน
กสาหนดไวขไมสเกรนรขอยละ 10 ของมมลคสากองททน และการไถสถอนหนสวยลงททนของกองททนหลวกในสสวนทททเกรนกวสา
500,000 ดอลลารดสหรวฐ หากมทการไถสถอนหนสวยลงททนรวมกวนในววนทสาการซรชอขายใดเกรนกวสาอวตราทททกสาหนด
ไวขดวงกลสาว กองททนหลวกอาจเลรทอนการไถสถอนหนสวยลงททน จนกวสากองททนหลวกจะสามารถขายทรวพยดสรนของ
กองททนหลวกออกไปไดข และในกรณทททเกรดเหตทการณดไมสปกตร กองททนหลวกอาจระงวบการไถสถอนหนสวยลงททน
ตามทททเหตนสมควร ซจทงอาจสสงผลใหขผมขถรอหนสวยลงททนไดขรวบชสาระเงรนคสาขายครนหนสวยลงททนลสาชขากวสาทททกสาหนดไวข
- กองททนรวมนทชลงททนกระจทกตววในประเทศจทน ผมขลงททนจจงควรพรจารณาการกระจายความเสททยงของพอรดตการ
ลงททนโดยรวมของตนเองดขวย
แผนภาพแสดงตสาแหนสงความเสททยงของกองททนรวม
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ปปจจวยความเสททยงทททสสาควญ
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1.ความเสททยงจากการผรดนวดชำระหนทชของผมชออกตราสาร (Credit Risk)
ตทสา

สมง

Credit rating ตาม

AAA

AA, A

BBB

ตตตตกวว ต BBB

unrated

International credit rating
หมายเหตท: การแรเงาพรจารณาจากอวนดวบความนสาเชรทอถรอสสวนใหญสของกองททน โดยจะแรเงากรณทททกองททนรวมลงททนในอวนดวบความนสาเชรทอถรอ
(credit rating) นวชนเกรนกวสา 20% ของ NAV

2.ความเสททยงจากความผวนผวนของมมลคทาหนทวยลงททน (Market Risk)
ตทสา
อายทเฉลททยของทรวพยดสรนทททลงททน ณ
29 ต.ค. 2564 เทสากวบ 2.25 ปป

สมง

ตทสากวสา 3 เดรอน

3 เดรอนถจง 1 ปท

1 ปท ถจง 3 ปท

3 ปท ถจง 5 ปท

มากกวสา 5 ปป

ตทสา

สมง

ความผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลการดสาเนรนงาน (SD)
*คสา SD แสดงความผวนผวนของกองททนยขอนหลวง 5 ปป (หรรอตวชงแตสจวดตวชงกองททนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

3.ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสา
การปปองกวนความเสททยงจาก
อวตราแลกเปลททยน

สมง

ทวชงหมด/เกรอบทวชงหมด

บางสสวน

ดทลยพรนรจ

ไมสปปองกวน

หมายเหตท: กองททนมทการปปองกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน ณ ขณะใดขณะหนจทง ไมสนขอยกวสารขอยละ 90 ของมมลคสาเงรนลงททนในตสาง
ประเทศ

4.ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตวว (High Concentration Risk)
ตทสา
การลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 10%

ในผมขออกตราสารรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตทสา

สมง

การลงททนกระจทกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
ในหมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Industrials และFinancials

> 80%

ตทสา
การลงททนกระจทกตวว

สมง
≤ 20%

รายประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ China
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สวดสสวนของประเภททรวพยดสรนทททลงททน
Portfolio Breakdown (% of NAV)

Sector Breakdown (% of NAV)

ชรทอทรวพยดสรนทททลงททนสมงสทด 5 อวนดวบแรก
1.48

YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025

1.33

ANTON OILFIELD SERVICES GROUP RegS 7.5 12/02/2022

1.17

HILONG HOLDING LTD RegS 9.75 11/18/2024

1.14

CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026
หมายเหตท : ขขอมมลกองททนหลวก ณ 30 ก.ย. 2564
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คสาธรรมเนทยม
*คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวชน คทณควรพรจารณาการ
เรทยกเกตบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงททน*

คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจากกองททนรวม (% ตสอปปของ NAV)

*คทณสามารถดมขชอมมลคทาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจากกองททนยชอนหลวงไดชทท www.krungsriasset.com

คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจากผมขถรอหนสวย (% ของมมลคสาซรชอขาย)
รายการ

สมงสทดไมสเกรน

เกตบจรรง

คสาธรรมเนทยมขาย

ไมสเกรน 2.00

1.00

คสาธรรมเนทยมการรวบซรชอครน

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสาธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขา

ไมสเกรน 2.00

1.00

คสาธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสเกรน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

ไมสมท

ไมสมท

คสาปรวบกรณทขายครนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลาทททกสาหนด
คสาธรรมเนทยมการโอน

10 บาทตสอ 1,000 หนสวย

10 บาทตสอ 1,000 หนสวย

ไมสมท

ไมสมท

คสาใชขจสายในการซรชอขายหลวกทรวพยด
เมรทอมทการซรชอ ขาย สวบเปลททยน

หมายเหตท : คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวเปปนอวตราทททรวมภาษทมมลคสาเพรทม ภาษทธทรกรจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว
*บรรษวทจวดการขอสงวนสรทธรในการยกเวขนโดยไมสเรทยกเกตบคสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงททนระหวสางชนรดหนสวยลงททนภายใตข
กองททนเดทยวกวน ใหขแกสผมขถรอหนสวยลงททนทททประสงคดจะสวบเปลททยนหนสวยลงททนระหวสางชนรดหนสวยลงททนของกองททนนทช

คสาธรรมเนทยมและคสาใชขจสายของกองททนหลวก
1. คทาใชชจทายทททเรทยกเกตบจากผมชถรอหนทวย (รชอยละของมมลคทาหนทวยลงททน) : ไมทเกรน 5.00% (ไมทเรทยกเกตบ)
2. คทาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจากกองททน (รชอยละตทอปทของ NAV) : รวมคทาธรรมเนทยมและคทาใชชจทาย 0.74%
(1) คทาธรรมเนทยมการจวดการ

0.50%

(2) คทาธรรมเนทยมและคทาใชชจทายอรทนๆ

0.24%
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ผลการดสาเนรนงานในอดทต
*ผลการดำเนรนงานในอดทต มรไดชเปตนสรทงยรนยวนถจงผลการดำเนรนงานในอนาคต*
1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองททนรวม
ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index สวดสสวน 100.00% บรรษวทจวดการจะใชขดวชนทชทชววดในสกทลเงรน
เหรทยญสหรวฐฯ ปรวบดขวยตขนททนการปปองกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนเพรทอเททยบกวบคสาสกทลเงรนบาท ณ ววนทททคสานวณผลตอบแทน

2.แบบยชอนหลวงตามปทปฏรทรน
* ขอยกเวขนการแสดงผลการดสาเนรนงานยขอนหลวงตามปปปฏรทรนกรณทกองททนจวดตวชงในปปปปจจทบวน

3.กองททนนทชเคยมทผลขาดททนสมงสทดในชทวงเวลา 5 ปท : -17.11 %
* กรณทกองททนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทาทททเกรดขจชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองททน

4.ความผวนผวนของผลการดำเนรนงาน (standard deviation) : 9.19 % ตทอปท
* กรณทกองททนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทาทททเกรดขจชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองททน

5.ความผวนผวนของสทวนตทางผลการดำเนรนงานและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)
6.ประเภทกองททนรวมเพรทอใชขเปรทยบเททยบผลการดสาเนรนงาน ณ จทดขาย ครอ High Yield Bond
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7.ผลการดำเนรนงานยชอนหลวงแบบปวกหมทด
ผลการดสาเนรนงาน

3 เดรอน

YTD

6 เดรอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

ตวชงแตส
จวดตวชง

KFAHYBON-A

N/A

-10.51

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-16.29

ดวชนทชทชววด

N/A

-3.70

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-5.90

ความผวนผวน
ของผลการ
ดสาเนรนงาน

N/A

10.74

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.19

ความผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

N/A

7.58

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.14

l ผลตอบแทนทททมทอายทเกรนหนจทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตารางแสดงผลการดสาเนรนงานยขอนหลวงของกลทสม High Yield Bond ขขอมมล ณ ววนททท 29 ต.ค. 2564

ผลการดสาเนรนงาน (%)
เปอรดเซตนตดไทลด

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรดเซตนตดไทลดทท 5

0.62

4.75

11.55

4.80

3.79

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 25

0.22

1.60

8.46

4.18

3.63

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 50

0.10

1.35

7.02

3.94

3.62

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 75

-0.03

1.24

6.67

3.32

3.46

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 95

-5.39

0.77

4.03

2.69

3.41

N/A

«

ความผวนผวนของผลการดสาเนรนงาน (%)
เปอรดเซตนตดไทลด

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรดเซตนตดไทลดทท 5

1.21

1.09

1.22

4.75

5.61

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 25

1.56

1.50

2.00

6.92

5.99

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 50

1.63

1.52

2.03

7.51

6.05

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 75

1.85

1.59

2.38

7.60

6.22

N/A

เปอรดเซตนตดไทลดทท 95

8.65

3.90

4.23

9.89

8.02

N/A

«

l กรทณาศจกษาขขอตกลงและเงรทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลการดสาเนรนงานแบบเปอรดเซตนตดไทลดไดขททหมายเหตทหนขาทขาย
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8.ผลการดำเนรนงานของกองททนหลวก (Master Fund Performance)
ผลการดสาเนรนงานของกองททนหลวก
% ตทอปท
ตวชงแตสจวดตวชงกองททน
1-ธ.ค.-2560

1 ปท

3 ปท

5 ปท

กองททนหลวก

-1.21

4.93

N/A

3.62

Benchmark

4.15

5.93

N/A

4.23

*ผลการดสาเนรนงานในสกทลเงรนหลวก
ผลการดสาเนรนงานในอดทต มรไดขเปปนสรทงยรนยวนผลการดสาเนรนงานในอนาคต
ทททมาขขอมมล ณ ววนททท 30 ก.ย. 2564
ทททมา : Fact Sheet - www.blackrock.com

9.ขชอมมลอรทนๆ
บรรษวทจวดการจะปฏรบวตรตามกฎเกณฑดของกองททนหลวกโดยรายงานการถรอครองหนสวยลงททนตวชงแตสรขอยละ 25 ของจสานวนหนสวยลงททนทททจสาหนสายไดขแลขว
ทวชงหมดของกองททนใหขกวบผมขมทอสานาจหนขาทททของกองททนหลวก และอาจนสาสสงขขอมมลสสวนตววของผมขถรอหนสวยลงททนดวงกลสาวเชสน สสาเนาบวตรประจสาตวว
ประชาชนและ/หรรอสสาเนาหนวงสรอเดรนทาง เปปนตขน และ/หรรอขอขขอมมลหรรอเอกสารเพรทมเตรมอรทนใดจากผมขถรอหนสวยลงททนในภายหลวงกตไดข เพรทอใหขเปปนไปตามททท
กองททนหลวกรของขอ หากผมขถรอหนสวยลงททนรายใดปฏรเสธการใหขขขอมมลหรรอเอกสารเพรทมเตรมดวงกลสาวหรรอมทพฤตรกรรมเขขาขสายและ/หรรอมทความผรดตาม
กฎหมายอวนมทผลทสาใหขบรรษวทจวดการไมสสามารถปฏรบวตรตามกฎเกณฑดของกองททนหลวกไดข บรรษวทจวดการขอสงวนสรทธรททจะระงวบหรรอหยทดใหขบรรการและ
ดสาเนรนการครนเงรนลงททนตามมมลคสาหนสวยลงททนใหขแกสผมขถรอหนสวยลงททน โดยถรอวสาไดขรวบความเหตนชอบจากผมขถรอหนสวยลงททนแลขว ทวชงนทช ผมขถรอหนสวยลงททนจะ
ไมสสามารถนสาเรรทองดวงกลสาวมาใชขเปปนสรทธรเรทยกรของความเสทยหายจากเหตทดวงกลสาวจากบรรษวทจวดการไดขแตสอยสางใด

1234567890

10 / 12

บรรษวทหลวกทรวพยดจวดการกองททน กรทงศรท จสากวด

ขขอมมล ณ ววนททท 29 ต.ค. 2564

KFAHYBON-A

ขขอมมลอรทนๆ
นโยบายการจสายเงรนปปนผล :

ไมสจสาย

ผมขดมแลผลประโยชนด :

ธนาคารซรตทชแบงกด เอตน. เอ.

ววนทททจดทะเบทยน :

27 พ.ค. 2564

อายทโครงการ :

ไมสกสาหนดอายทโครงการ

การซรชอหนสวยลงททน :

ววนทสาการซรชอ

ตามววนทสาการกองททน ภายใน 15.30 น.

มมลคสาขวชนตทสาของการซรชอครวชงแรก

500 บาท

มมลคสาขวชนตทสาของการซรชอครวชงตสอไป

500 บาท

ววนทสาการขายครน

ตามววนทสาการกองททน ภายใน 14:30 น.

มมลคสาขวชนตทสาของการขายครน

500 บาท

ยอดคงเหลรอขวชนตทสา

50 หนทวย

ระยะเวลาการรวบเงรนคสาขายครน

4 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายครน โดย

การขายครนหนสวยลงททน :

ไมสนวบรวมววนหยทดตสางประเทศ (T+4)
ผมขลงททนสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยดสรนรายววนไดขทท www.krungsriasset.com
รายชรทอผมขจวดการกองททน :

ชรทอ-นามสกทล

ขอบเขตหนขาททท

นายชมศวกดรด อวยพรชวยสกทล
นายจาตทรวนตด สอนไว

ผมขจวดการกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยดตสางประเทศ
ผมขจวดการกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยดตสางประเทศ

ววนทททเรรทมบรรหารกองททน
27 พ.ค. 2564
27 พ.ค. 2564

อวตราสสวนหมทนเวทยนการลงททนของ

ในรอบระยะเวลาทททผสานมายขอนหลวง 1 ปป เทสากวบ 26.17%

กองททน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองททนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถจง 1 ปป จะแสดงคสาทททเกรดขจชนจรรงในชสวงเวลาตวชงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถจงววนทททรายงาน

ผมขสนวบสนทนการขายหรรอรวบซรชอครน

ธนาคารกรทงศรทอยทธยา จสากวด (มหาชน) ททกสาขา โทร 1572
บลจ.กรทงศรท หรรอตววแทนสนวบสนทนการขายและรวบซรชอครน

ตรดตสอสอบถาม
รวบหนวงสรอชทชชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยดจวดการกองททน กรทงศรท จสากวด
ทททอยมส 898 อาคารเพลรนจรตทาวเวอรด ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลทมพรนท เขตปททมววน กรทงเทพฯ 10330
โทรศวพทด 0 2657 5757
โทรสาร 02 657 5777
เวตบไซตด : www.krungsriasset.com
อทเมลด : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธทรกรรมทททอาจกสอใหขเกรดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนด

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกสอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนดไดขทท

ขขอมมลอรทนๆ
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ขนาดกองททน

830 ลชานบาท

มมลคสาหนสวยลงททน

8.3714 บาท/หนทวย
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หมายเหตท

- การลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสการฝากเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จจงมทความเสททยง
จากการลงททนซจทงผมขลงททนอาจไมสไดขรวบเงรนลงททนครนเตตมจสานวน
- ไดขรวบอนทมวตรจวดตวชง และอยมสภายใตขการกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารสางหนวงสรอชทชชวนในการเสนอขายหนสวยลงททนของกองททนรวมนทชมรไดขเปปนการแสดงวสาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถจงความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชชวนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนสวยลงททนททท
เสนอขายนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดการกองททนรวมไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชชวนสสวนสรทปขขอมมลสสาควญ ณ ววนททท 29 ต.ค. 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดสาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวสาขขอมมลดวงกลสาวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสาใหขผมขอรทนสสาควญผรด
- กองททนมทการแบสงชนรดของหนสวยลงททนเปปน 2 ชนรด ไดขแกส ชนรดสะสมมมลคสา และชนรดจสายเงรนปปนผล ทวชงนทชผมขถรอหนสวยลงททนสามารถสวบ
เปลททยนชนรดของหนสวยลงททนภายในกองททนนทชไดขตามเงรทอนไขทททบรรษวทจวดการกสาหนด และบรรษวทจวดการจะแยกคสานวณมมลคสาทรวพยดสรน
ของกองททนแตสละชนรด โดยมมลคสาหนสวยลงททนของหนสวยลงททนแตสละชนรดอาจมทมมลคสาเทสากวนหรรอแตกตสางกวนไดข
- การแบสงชนรดของหนสวยลงททน มรไดขทสาใหขความรวบผรดชอบของกองททนรวมทททมทตสอบทคคลภายนอกแยกออกจากกวนตามชนรดของหนสวย
ลงททน ทรวพยดสรนทวชงหมดของกองททนรวมยวงคงอยมสภายใตขความรวบผรดตสอบทคคลภายนอกอยสางเทสาเททยมกวน
- ขขอมมลการจวดอวนดวบกองททนเปปนกรรมสรทธรดของบรรษวท มอรดนรทงสตารด ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรด 1)ในการแกขไข ปรวบปรทง หรรอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสาเปปนตของแจขงใหขทราบลสวงหนขาแตสอยสางใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรดททจะไมสรวบผรดชอบตสอความ
ถมกตของ ครบถขวน และความเสทยหายตสางๆ ทททเกรดขจชนททกกรณทจากการนสารายงานหรรอขขอมมลไปใชขอขางอรง
ขขอตกลงและเงรทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลการดสาเนรนงานแบบเปอรดเซตนตดไทลด
1. ผลการดสาเนรนงานในอดทตของกองททน มรไดขเปปนสรทงยรนยวนถจงผลการดสาเนรนงานในอนาคต
2. ผมขลงททนสามารถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลการดสาเนรนงานของกองททนทททการเปรทยบเททยบแบสงตามประเภทกองททนรวมภายใตขขขอกสาหนดของสมาคมบรรษวทจวดการ
ลงททน โดยกองททนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลการดสาเนรนงานในแตสละชสวงเวลากวบกองททนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรดเซตนตดไทลด
(Percentiles) ตสางๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลการดสาเนรนงานของกองททนอวนดวบททท 5 เปอรดเซตนตดไทลด (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลการดสาเนรนงานของกองททนอวนดวบททท 25 เปอรดเซตนตดไทลด (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลการดสาเนรนงานของกองททนอวนดวบททท 50 เปอรดเซตนตดไทลด (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลการดสาเนรนงานของกองททนอวนดวบททท 75 เปอรดเซตนตดไทลด (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลการดสาเนรนงานของกองททนอวนดวบททท 95 เปอรดเซตนตดไทลด (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอายทเกรนหนจทงปปนวชนมทการแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมรทอผมขลงททนทราบผลตอบแทนของกองททนทททลงททน สามารถนสาไปเปรทยบเททยบกวบเปอรดเซตนตดไทลดตามตาราง จะทราบวสากองททน
ทททลงททนนวชนอยมสในชสวงทททเทสาใดของประเภทกองททนรวมนวชน
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บรรษวทหลวกทรวพยดจวดการกองททน กรทงศรท จสากวด

คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ
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หัวข้ อ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงจากความ แบ่งเป็ นกรณี กองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผันผวนของมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
(Market Risk)
กรณีกองทุนรวมทัว่ ไป หมายถึง ความเสี่ ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ น
(Currency Risk)
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากดังกล่าว
ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
• ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้ องกันความเสี่ยงบางส่ วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกัน ความเสี่ ยงหรื อไม่
• ไม่ ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer
concentration

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
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หัวข้ อ
risk)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรม พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ใดอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ
หนี่ง (High sector เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
concentration
risk)

- ความเสี่ยงจากการ
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ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
หนึ่ง (High
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย
country
concentration
risk)
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)
ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
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ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั
(Tracking Error)

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชี้วดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไป
จากดัชนีช้ ีวดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่าํ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่ตา่ ํ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิ ทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจาก
ดัชนีช้ ีวดั ในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะ
ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
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หัวข้ อ
อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
่ ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ตากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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