ขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค มปนปมม นม โวลสตปลปตช หรขนระยะยสว-A ชนปดสะสมมมลคส ส
K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KMVLTF-A(A)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชเช ปป นกองทรนเปป ดทนมวไป ไมส สสมสรถนสสไปลดหยส อนภสษชไดข
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชมลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสมนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนทททลงททนในหทขนทททอยมใย นดวชนท SET100 โดยมทเปขาหมายใหข ความผวนผวนของผลตอบแทนของพอรร ตการลงททน
โดยรวมอยมใย นระดวบตตทาสทดเมมทอเททยบกวบดวชนทชท ชววด
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซม ชอขายลยวงหนข าเพมทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพ หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททน KMVLTF-A(A) เสนอขายหนยวยลงททนตวงแตย
ช วนว ททท 1 กรกฎาคม 2563 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงย หววงใหข ความผวนผวนของผลตอบแทนของพอรร ตการลงททนโดยรวมอยมใย นระดวบตตทาทททสดท เมมทอเททยบกวบดวชนทชท ชววด
(Minimum Volatility)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทววท ไปทททตของการรวบผลตอบแทนจากสยวนตยางของการลงททน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนรจากการ
ลงททน โดยไมยสามารถนตาไปลดหยยอนภาษท ไดข
• ผมขลงททนทททตของการลงททนในกองททนหทขนทททมทความผวนผวนตตทากวยากองททนหทขนทววท ไป
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพพทมสมงขซ ชนหรม อลดลงจนตตทา
กวยามมลคยาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงพนทททแนยนอน หรม อรวกษาเงพนตข นใหข อยมคย รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชมยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสมอชท ชชวนฉบวบเตปม หรม อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรพ ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมยเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ชดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชมสสส คนญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซม ชอขายลยวงหนข าเพมทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพ หารการลงททน ทตาใหข กองททนนท ชมทความเสททยงมากกวยา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยรอขางอพงโดยตรง เนมทองจากใชข เงพนลงททนในจตานวนทททนขอยกวยาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวยาการลงททนใน
หลวกทรวพยรอขางอพงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนข มวยาจะมทการขายคมนหนยวยลงททนเกพนกวยา 2 ใน 3 ของจตานวนหนยวยลงททนทททจตาหนยายไดข แลข วทวงหมด
ช
บรพ ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพพนพจในการเลพกกองททนรวม และอาจยกเลพกคตาสวงท ซม ชอขายหนยวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรม อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลยาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชมยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชมยงทชมสสส คนญ
ควสมเสชมยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนพนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมย หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชมยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนมง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวยา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชมยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนมง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวยา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมมเตปมไดข ทม ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชมลงทรน
อมทน ๆ : 0.66%
เงพนฝาก
หรม อตราสารเททยบเทยาเงพนฝาก
: 2.10%
การแพทยร : 9.75%
พาณพชยร : 10.11%

ววสดทกยอสรข าง : 10.92%
สมทอและสพทงพพมพร : 11.44%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
สมทอและสพงท พพมพร
ววสดทกยอสรข าง
พาณพชยร
การแพทยร
กลทมย หลวกทรวพยรอมทน ๆ

(% NAV)
กลทมย หลวกทรวพยรอมทน ๆ :
35.78%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 19.24%

(% NAV)
19.24%
11.44%
10.92%
10.11%
9.75%
35.78%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
ช ช คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชมมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.อารร เอส (RS)
บมจ.ซทพท ออลลร (CPALL)
บมจ.โรงพยาบาลจทฬารวตนร (CHG)
บมจ. กวนกทลเอปนจพเนทยรพท ง (GUNKUL)
บมจ. ศทภาลวย (SPALI)

(% NAV)
11.44%
8.66%
8.09%
7.54%
7.26%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
ช ช คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คยาธรรมเนทยมมทผลกระทบตยอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวชน คทณควรพพจารณาการเรท ยกเกปบคยาธรรมเนทยมดวงกลยาวกยอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมยเกพน 3.7450

3.50

สมงสทดไมยเกพน 3.2100

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

เกปบจรพง 1.0700

สมงสทดไมยเกพน 1.0700

0.50
0.00

เกปบจรพง 1.3206

เกปบจรพง 0.1500
เกปบจรพง 0.0203 สมงสทดไมยเกพน 0.1070 เกปบจรพง 0.0803 สมงสทดไมยเกพน 0.1338

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนร

นายทะเบทยน

คยาใชข จยายอมทนๆ

รวมคยาใชข จยาย

หมายเหตท : คยาใชข จาย ยอมทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาย สทดของกองททน
คยาธรรมเนทยมดวงกลยาวรวมภาษทมลม คยาเพพทม ภาษทธรท กพจเฉพาะหรม อภาษทอมทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชมเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คยาธรรมเนทยมการขายหนยวยลงททน (Front-end Fee)
คยาธรรมเนทยมการรวบซม ชอคมนหนยวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

2.00%

ยกเวข น

คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนยวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนยวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คยาธรรมเนทยมการโอนหนยวยลงททน
คยาธรรมเนทยมอมทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาย ยจรพ ง

หมายเหตท : คยาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : อวตราเทยากวบคยาธรรมเนทยมการรวบซม ชอคมนหนยวยลงททนของกองททนตข นทางหรม อคยาธรรมเนทยมการขาย
หนยวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตยอตว ราใดจะสมงกวยา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนพนการในอดทต มพไดข เปปนสพงท ยมนยวนถซงผลการดตาเนพนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
3.80%

4.00%
3.00%
2.00%

% ตส อปช

1.00%
0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%

-3.79%

2563

กองททน

ดวชนทชท ชววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดตาเนพนงานตวงแตย
ช วนว จวดตวงกองทท
ช
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏพทพนนวชน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -13.90%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชมเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.56% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชมเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสมอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชม 31 มชนสคม 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

KMVLTF-A(A)
11.03
ตววชท ชววด
9.08
ความผวนผวนของกองททน * 10.50
ความผวนผวนของตววชท ชววด * 15.63

11.03
9.08
10.50
15.63

17.53
26.87
13.93
21.36

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

6.82
13.23
13.56
19.96

หมายเหตท : * รข อยละตยอปท
เนมทองจากกองททนมทผลการดตาเนพนงานนข อยกวยา 1 ปท ดวงนวนช ผลการดตาเนพนงานตวงแตย
ช จดว ตวงกองทท
ช
นจะแสดงเปป นผลการดตาเนพนงาน
ทททเกพดขซ ชนจรพ ง วพธทการคตานวณผลการดตาเนพนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนพนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรพ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชม 31 มชนสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KMVLTF-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรร เซปนตรไทลรทท 5

21.38

37.61

67.66

3.37

7.55

8.56

เปอรร เซปนตรไทลรทท 25

15.58

31.21

48.80

-0.81

4.97

7.00

เปอรร เซปนตรไทลรทท 50

13.55

28.23

38.13

-2.87

3.56

6.03

เปอรร เซปนตรไทลรทท 75

10.97

23.87

32.57

-4.24

2.03

5.06

เปอรร เซปนตรไทลรทท 95

7.44

16.50

23.76

-7.68

-0.15

2.98

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

เปอรร เซปนตรไทลรทท 5

9.75

13.73

14.55

14.65

13.08

12.44

เปอรร เซปนตรไทลรทท 25

11.51

16.43

18.02

18.97

15.66

15.91

เปอรร เซปนตรไทลรทท 50

12.75

17.91

19.37

20.17

16.61

16.37

เปอรร เซปนตรไทลรทท 75

14.20

19.15

20.10

21.31

17.61

16.81

เปอรร เซปนตรไทลรทท 95

16.31

21.15

21.89

23.28

18.95

18.10

KMVLTF-A(A)
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ขข อมมลอสมนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมยจาย ยเงพนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชมจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

23 พฤศจพกายน 2559

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 14.00

0.37 ลข านบาท
9.5009 บาท/หนยวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

500
มมลคยบาท
าขวนตต
ช ทาของการซม ชอครวงช แรก
มม500
ลคยาบาท
ขวนตต
ช ทาของการซม ชอครวงช ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคม
น 8.30 น. - 14.00 น.
มมลคยาขวนตต
ช ทาของการขายคมน
ยอดคงเหลมอขวนตต
ช ทา

ไมยกตาหนด
1,000 ลข านบาท

าการชอเวลา 8.30 น. - 14.00 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 14.00 น.
ววททนกววทตนาทตการซม
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

ไมยกตาหนด
ไมยกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงพนคยาขายคมน

T+3 คมอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคมน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคยาทรวพยรสนพ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสมอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KMVLTF-A(A)

คทณพทรกานตร ศรท สขท (ผมขจดว การกองททนทางเลมอก), เรพท มบรพ หาร 1 กรกฎาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทยากวบ 120.95%
(กรณทกองททนจวดตว ชงไมยถงซ 1 ปท จะแสดงคยาตวงแตย
ช จดว ตวงกองทท
ช
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

KMVLTF-A(A)

ธนาคารกสพกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทพสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดร แอนดร เฮข าสร จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวท เมมองไทยประกวนชทวพต จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงททน ฟพนโนมทนา จตากวด
บรพ ษวท หลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงททน โรโบเวลธร จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร กรทงไทย ซทมพโกข จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร กสพกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เกทยรตพนาคพนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร โกลเบลปก จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ดทบทเอส วพคเคอรร ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ทรท นทตท ช จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ไทยพาณพชยร จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร โนมมระ พวฒนสพน จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ฟพนวนซยา จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ฟพนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ฟพลลพป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เมยรแบงกร กพมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ยมโอบท เคยรเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร แลนดร แอนดร เฮาสร จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร อารร เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เอเซทย พลวส จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยร เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยร ไอรยา จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททน เมอรร ชนวท พารร ทเนอรร จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททน เอเชทย เวลทร จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยรนายหนข าซม ชอขายหนยวยลงททน เวปลธร เมจพก จตากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรพ ษวทหลวกทรวพยรจดว การกองททนกสพกรไทย จตากวด
ทททอยมย : 400/22 อาคารธนาคารกสพกรไทย ชวชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธพน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทร : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชมอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกยอใหข เกพดความขวดแยข งทางผลประโยชนรไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสพทธพททจะไมยเสนอขายหนยวยลงททนของกองททนกวบหรม อเพมทอประโยชนรของประเทศ
สหรวฐอเมรพ กา พลเมมองสหรวฐอเมรพ กา หรม อผมขททมทถพทนฐานอยมใย นสหรวฐอเมรพ กา หรม อบทคคลซซงท
โดยปกตพมทถพทนทททอยมใย นสหรวฐอเมรพ กา รวมถซงกองทรวพยรสนพ ของบทคคลดวงกลยาวและบรพ ษวทหรม อ
หข างหทขนสยวนซซงท จวดใหข มทขซ ชนและดตาเนพนกพจกรรมในสหรวฐอเมรพ กา

- การลงททนในหนยวยลงททนไมยใชยการฝากเงพน รวมทวงไมย
ช ไดข อยมภย ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงพนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมยไดข รวบเงพนลงททนคมนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว พจดว ตวงช และอยมภย ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพพจารณารยางหนวงสมอชท ชชวนในการเสนอขายหนยวยลงททนของกองททนรวมนท ชมพไดข เปปนการแสดงวยาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสมอชท ชชวนของกองททนรวม หรม อ ไดข ประกวนราคาหรม อผลตอบแทนของหนยวยลงททนทททเสนอขายนวชน
ทวงนท
ช ช บรพ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสมอชท ชชวนสยวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผพดชอบในการดตาเนพนการของกองททนรวมและขอรวบรองวยาขข อมมลดวงกลยาวถมกตข อง ไมยเปปนเทปจ
และไมยทตาใหข ผข อม มทนสตาควญผพด

KMVLTF-A(A)
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คสสอธปบสยเพปมมเตปม

- ควสมเสชมยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพพจารณาจากอวนดวบความนยาเชมทอถมอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ช โดยพพจารณาจากผลการดตาเนพนงานทททผาย นมาและฐานะการเงพน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยยอ ดวงตยอไปนท ช
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นยาลงททน

ระดวบทททตตทากวยา
นยาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

ตตทากวยา
BBB

ตตทากวยา
BBB(tha)

ตตทากวยา
Baa

ตตทากวยา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดพตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมยสามารถชตาระหนท ช
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดพตรองลงมาและถมอวยามทความเสททยงตตทามากทททจะไมยสามารถ
ชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมยสามารถชตาระหนท ชไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชมยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกพดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซซงท ขซ ชนกวบปว จจวยภายนอก เชยน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน
ปว จจวยทางการเมมองทวงในและตย
ช
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทพศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ชย เชยน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงพนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมยกปจะสมงขซ ชนดข วย ดวงนวชนราคา
ตราสารหนท ชทททออกมากยอนหนข าจะมทการซม ชอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยรสนพ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชพญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวยากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวยา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คยาของหลวกทรวพยรททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพพทมขซ ชนหรม อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชยน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน ปว จจวยทางการเมมองทวงในและตย
ช
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พพจารณาไดข จากคยา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาย SD สมง แสดงวยากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยรสงม
- ควสมเสชมยงจสกกสรเปลชมยนแปลงของอนตรสแลกเปลชมยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตยอมมลคยาของหนยวยลงททน เชยน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงพนดอลลารร ในชยวงทททเงพนบาทอยอน แตยขายทตากตาไรในชยวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงพนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชยวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชยวงทททบาทอยอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ชนกวยาเดพมดข วยเชยนกวน ดวงนวชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครมท องมมอสตาควญในการบรพ หารความเสททยงดวง
กลยาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตยอไปนท ช
- ปของกนนควสมเสชมยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมยมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชมยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สยวนการปของกวนความเสททยงไวข อยยางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชมยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนมทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ชนอยมกย บว ดทลยพพนพจของผมขจดว การกองททนรวมในการพพจารณาวยาจะปของกวนความเสททยงหรม อไมย
- ไมส ปของกนนควสมเสชมยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชมยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชมยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนมง (High Issuer Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวยา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกพดเหตทการณรททสงย ผลกระทบตยอการดตาเนพนงาน ฐานะทางการเงพน
หรม อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลยาว กองททนอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวยากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชมยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนมง (Sector Concentration Risk) เกพดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวยา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกพดเหตทการณรททสงย ผลกระทบตยออทตสาหกรรมนวชน กองททนดวง
กลยาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวยากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชมยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนมง (Country Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวยา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกพดเหตทการณรททสงย ผลกระทบตยอประเทศดวงกลยาว เชยน การเมมอง
เศรษฐกพจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลยาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวยา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรพ มาณการซม ชอขายทรวพยรสนพ ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคยาทททตตทากวยาระหวยางผลรวมของมมลคยาการซม ชอทรวพยรสนพ กวบผลรวมของมมลคยาการขายทรวพยรสนพ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผยานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคยาทรวพยรสนพ สททธพเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คมอ ความผวนผวนของสยวนตยางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสพทธพภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองททนรวมวยามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนข อยเพทยงใด เชยน หากกองททนรวมมทคาย
TE ตตทา แสดงวยา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททตตทา ดวงนวชน กองททนรวมนท ชจซงมทประสพทธพภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอพง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาย TE สมง แสดงวยาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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