ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2565

หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ
กองทรนเปปด
กรรงศรทมรกซซ 2TM
[KFMX2TM]
กองทรนผสม

บลจ.กรรงศรท จสสกวด
กสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนทรจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองทรนรวมทททลงทรนแบบมทควสมเสททยงทวชงในและตสสงประเทศ

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยซสรนทททลงทรน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
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KFMX2TM

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงทรน
- ลงทรนในตรสสสรหนทชททออกในประเทศ ทวชงภสครวฐ เงรนฝสกธนสคสร ตรสสสรหนทชของบรรษวทเอกชนทททอยมสใน
อวนดวบทททสสมสรถลงทรนไดข
- ลงทรนในตรสสสรทรนในประเทศโดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสเกรนรขอยละ 20.00 ของ NAV โดยเนขนลงทรนใน
หรขนทททมทแนวโนขมจสสยเงรนปปนผลดท
- ลงทรนในกองทรนรวมตสสงประเทศชสทอ SPDR Gold Trust โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสเกรนรขอยละ 10.00
ของ NAV

l

กลยรทธซในกสรบรรหสรจวดกสรลงทรน
มรสงหววงใหขผลตอบแทนสมงกวสสดวชนทชทชววด (Active Management)

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงทรนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสตรสสสรหนทชและหรขนทททกองทรนรวมไปลงทรน ซซทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมง
ขซชนหรสอลดลงจนตทสสกวสสมมลคสสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข
- ผมขททสสมสรถลงทรนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงทรนในตรสสสร
หนทชทวทวไป

กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช
l

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ
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ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- กองทรนนทชมทกสรลงทรนในเงรนฝสก ตรสสสรหนทช และตรสสสรทรน รสคสของตรสสสรทททลงทรนอสจมทกสรปรวบตววขซชน
หรสอลง อวนเนสทองจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสดอกเบทชย ผลประกอบกสรของบรรษวทหรสอของทวชงอรตสสหกรรม
หรสอภสวะเศรษฐกรจทวทวไป
- กองทรนรวมมทควสมเสททยงมสกกวสสกองทรนรวมทททลงทรนในหลวกทรวพยซอขสงอรงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงทรนใน
จสสนวนทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดทรนสมงกวสสกสรลงทรนในหลวกทรวพยซอขสงอรงโดยตรง
- ในกรณทททมทแนวโนขมวสสจะมทกสรขสยคสนหนสวยลงทรนเกรนกวสส 2 ใน 3 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดข
แลขวทวชงหมด บรรษวทจวดกสรอสจใชขดรลยพรนรจในกสรเลรกกองทรนรวม และอสจยกเลรกคสสสวทงซสชอขสยหนสวยลงทรนททท
ไดขรวบไวขแลขวหรสอ หยรดรวบคสสสวทงดวงกลสสวไดข
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม

4

5

6

3

7

2

8

1

8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)
ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)
*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

2.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสส
กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก
อวตรสแลกเปลททยน

ทวชงหมด/เกสอบทวชงหมด

สมง
บสงสสวน

ดรลยพรนรจ

ไมสปปองกวน

หมสยเหตร: กองทรนปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยนรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงทรนในตสสงประเทศ
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3.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส
กสรลงทรนกระจรกตววในผมข

สมง
≤ 10%

ออกตรสสสรรวม

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ตทสส

สมง

กสรลงทรนกระจรกตวว

≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
ในหมวดอรตสสหกรรมรวม
หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน
ตทสส
กสรลงทรนกระจรกตวว

สมง
≤ 20%

รสยประเทศรวม

20-50%

50-80%

> 80%

หมสยเหตร: กองทรนรวมไมสมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมสกกวสส 20% ของ NAV รวมกวน
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สวดสสวนของประเภททรวพยซสรนทททลงทรน

ตรสสสรหนทช - ชสทอทรวพยซสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชสทอทรวพยซสรน

Credit Rating

% ของ NAV

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท 19/91/65

-

9.90

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทย รรสนททท 2/2Y/64

-

9.84

พวนธบวตรธนสคสรแหสงประเทศไทยงวดททท 3/364/65

-

7.89

พวนธบวตรรวฐบสลเพสทอกสรบรรหสรหนทช ในปปงบประมสณ

-

4.50

A-

3.68

พ.ศ. 2564 ครวชงททท 1
หรขนกมขบรรษวท รสชธสนทลรสซรทง จสสกวด (มหสชน) ครวชงททท
1/2564 ครบกสสหนดไถสถอนปป พ.ศ. 2567

ตรสสสรทรน - ชสทอทรวพยซสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชสทอทรวพยซสรน

Security Code

SPDR Gold Trust

% ของ NAV

US78463V1070

4.74

AOT

0.90

บมจ.ธ.กสรกรไทย

KBANK

0.81

บมจ.เอสซทบท เอกซซ

SCB

0.79

บมจ.เซตนทรวลพวฒนส

CPN

0.78

บมจ.ทสสอสกสศยสนไทย
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
รสยกสร

สมงสรดไมสเกรน

เกตบจรรง

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกรน 1.50

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด

ไมสมท

ไมสมท

คสสธรรมเนทยมขสย

คสสธรรมเนทยมกสรโอน

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยซ
เมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

10 บสทตสอ 1,000 หนสวย

10 บสทตสอ 1,000 หนสวยเศษของ

เศษของ 1,000 หนสวยครด

1,000 หนสวยครดเปปน 1,000

เปปน 1,000 หนสวย

หนสวย

ไมสเกรน 0.30

0.030

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธรรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว
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ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดชเปตนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม
1. ดวชนทผลตอบแทนรวมตลสดหลวกทรวพยซแหสงประเทศไทย (SET TRI) สวดสสวน (%): 20.00 และ
2. ดวชนทพวนธบวตรทททมทอสยรคงททท (ZRR) อสยรประมสณ 1 ปป สวดสสวน (%): 50.00 และ
3. ดวชนทตรสสสรหนทชภสคเอกชนทททมทอสยรคงทททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสออยมสในระดวบ BBB อสยร 1 ปป สวดสสวน (%):10.00 และ
4. อวตรสดอกเบทชยเงรนฝสกประจสส 1 ปป วงเงรนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลททยของ 3 ธนสคสรพสณรชยซขนสดใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสรกรไทย
และธนสคสรไทยพสณรชยซ หลวงหวกภสษท สวดสสวน (%):10.00 และ
5. ดวชนทรสคสทองคสสในสกรลเงรนดอลลสรซสหรวฐ (LBMA Gold Price PM) สวดสสวน (%):10.00
*เรรทมใชขดวชนทชทชววดผลกสรดสสเนรนงสนใหมสหลวงหวกภสษท (Net TRN Index) มทผลตวชงแตสววนททท 31 ตรลสคม 2562

% ตสอปป

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ในปทททกองทรนจวดตวชง ผลกสรดำเนรนงสนจะแสดงตวชงแตทววนทททจวดตวชงจนถซงสรชนปทปฏรทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -5.81 %
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 2.33 % ตทอปท
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)
6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชชเปรทยบเททยบผลกสรดำเนรนงสน ณ จรดขสย คสอ Conservative Allocation
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7.ผลกสรดำเนรนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด
ผลกสรดสสเนรนงสน

3 เดสอน

YTD

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

%

Percen
tile

ตวชงแตส
จวดตวชง

KFMX2TM

-0.50

-1.01

50th

0.18

25th

-0.53

50th

0.80

50th

0.73

75th

N/A

N/A

1.08

ดวชนทชทชววด

1.16

0.29

5th

2.23

5th

2.80

5th

3.48

5th

2.90

5th

N/A

N/A

3.01

ควสมผวนผวน
ของผลกสร
ดสสเนรนงสน

2.01

2.22

25th

2.00

25th

1.90

25th

2.83

25th

2.33

5th

N/A

N/A

2.14

ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทชววด

2.54

2.73

50th

2.55

50th

2.49

50th

4.29

50th

3.58

50th

N/A

N/A

3.42

l ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลรสม Conservative Allocation ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2565

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรซเซตนตซไทลซ

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

เปอรซเซตนตซไทลซทท 5

-0.12

0.93

1.52

2.59

2.15

3.50

เปอรซเซตนตซไทลซทท 25

-1.00

0.01

0.36

1.54

1.72

3.17

เปอรซเซตนตซไทลซทท 50

-1.43

-0.77

-0.56

0.65

0.82

2.57

เปอรซเซตนตซไทลซทท 75

-2.11

-3.67

-3.02

-0.20

0.43

1.86

เปอรซเซตนตซไทลซทท 95

-2.95

-5.47

-4.02

-1.35

0.04

0.96

10 ปป

«

«

«

«

«

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรซเซตนตซไทลซ

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

เปอรซเซตนตซไทลซทท 5

1.31

1.45

1.30

2.73

2.38

1.30

เปอรซเซตนตซไทลซทท 25

2.40

2.20

1.96

3.53

3.19

2.71

เปอรซเซตนตซไทลซทท 50

3.28

3.05

2.70

4.44

3.81

3.12

เปอรซเซตนตซไทลซทท 75

4.17

3.72

3.01

5.19

4.41

3.91

เปอรซเซตนตซไทลซทท 95

6.91

5.99

5.01

5.87

4.92

5.14

«

«

«

«

«

l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรซเซตนตซไทลซไดขททหมสยเหตรหนขสทขสย
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บรรษวทหลวกทรวพยซจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2565

KFMX2TM

ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล :

ไมสจสสยปปนผล

ผมขดมแลผลประโยชนซ :

ธนสคสรไทยพสณรชยซ จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน /

25 ต.ค. 2555

ววนทททเปปดขสยหนสวยลงทรน :
อสยรโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร

กสรซสชอหนสวยลงทรน :

ววนทสสกสรซสชอ

ทรกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก

500 บสท

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป

500 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

เดสอนละ 2 ครวชง ทรกววนททท 1 และ 16

กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :

ภสยใน 15:30 น. และตของแจขงลสวงหนขสไมสนขอยกวสส 10 ววนทสสกสร
มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน

500 บสท หรสอ 50 หนทวย

ยอดคงเหลสอขวชนตทสส

50 หนทวย

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน

3 ววนทำกสรนวบถวดจสกววนทำรสยกสร (T+3)

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยซสรนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน :

ชสทอ-นสมสกรล

ขอบเขตหนขสททท

ววนทททเรรทมบรรหสรกองทรน

นสงสสวพรทรพส หนซทงนชสสใจ

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรหนทช

1 ต.ค. 2564

นสยฑลรต โชคทรพยซพวฒนส

ผมขจวดกสรกองทรนตรสสสรทรน

1 ต.ค. 2564

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 77.95%

กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซชนจรรงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน

ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572
บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยน

บรรษวทหลวกทรวพยซจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรซ ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบท
ถนนเพลรนจรต แขวงลรมพรนท เขตปทรมววน กรรงเทพฯ 10330
โทรศวพทซ 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตซ : www.krungsriasset.com
อทเมลซ : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนซ

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนซไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

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

201 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน

11.0897 บสท/หนทวย

Morningstar Rating :
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บรรษวทหลวกทรวพยซจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 31 พ.ค. 2565

KFMX2TM
หมสยเหตร

- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงรนลงทรนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนรมวตรจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท
เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 31 พ.ค. 2565
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสรทธรธของบรรษวท มอรซนรทงสตสรซ ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรธ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรธททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรซเซตนตซไทลซ
1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองทรน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร
ลงทรน โดยกองทรนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรซเซตนตซไทลซ
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรซเซตนตซไทลซ (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรซเซตนตซไทลซ (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรซเซตนตซไทลซ (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรซเซตนตซไทลซ (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรซเซตนตซไทลซ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปนวชนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรซเซตนตซไทลซตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรน
ทททลงทรนนวชนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
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คําอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลทีต่ ้ องเปิ ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นข้อมูลโดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ ยงต่างๆ

1

2

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

3

ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

ความเสี่ ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนกระจุกตัวใน
ผู้ออกตราสารราย
ใดรายหนี่ง (High
issuer

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
1/3

หัวข้ อ
concentration
risk)

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

- ความเสี่ยงจากการ

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

- ความเสี่ยงจากการ

ลงทุนกระจุกตัวใน
ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง (High
country
concentration
risk)

พิ จ ารณาจากการลงทุ น แบบกระจุ ก ตัว ในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20%
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู ้ อกเสนอขายอยูใ่ นประทศไทย

ของ NAV

รวมกัน

4

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

5

ค่ าความผันผวน
ของผลการ
ดําเนินงาน
(Standard
Deviation : SD)
ค่ าความผันผวน
ของส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนเฉลีย่
ของกองทุนรวม
และผลตอบแทน
ของดัชนีชี้วดั

คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน
รวมซึ่งมีวธิ ีการคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและ
นําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่รายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี

6

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
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หัวข้ อ
(Tracking Error)

7

อัตราส่ วน
หมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุน
รวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

ลดน้อยลง เป็ นต้น
ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริ หารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวม
ดัชนี หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็ นต้น
เพื่อให้ผลู ้ งทุน ทราบถึงปริ มาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของ
ํ าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวม
ผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียงิ่ ขึ้นโดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่
ของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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