รองรวบกองททนสสสรองเลทลยงชทพ

ขขอมมล ณ ววนททท 30 เม.ย. 2562

หนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ
กองททนเปปดกรทงศรท
โกลบอลเทคโนโลยทอฏควฏตทลเพสทอกสรเลทลยงชทพ
[KFGTECHRMF]
บลจ.กรทงศรท จสสกวด

กองททนตรสสสรททน/กองททนรวมเพสทอกสรเลทลยงชทพ

ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*
(*โครงกสรแนวรสวมปฏฏบวตฏของภสคเอกชนไทยในกสรตสอตขสน
กสรททจรฏตของสมสคมสสงเสรฏมสถสบวนกรรมกสรบรฏษวทไทย)

กองททนรวมทททเนขนลงททนแบบมทควสมเสททยงตสสงประเทศ

กองททนนทลลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสสหกรรม (sector concentration)
จซงมทควสมเสททยงทททผมขลงททนอสจสมญเสทยเงฏนลงททนจสสนวนมสก

คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
คทณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงททน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงฏน

1234567890

1/9

บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 เม.ย. 2562

KFGTECHRMF

คทณกสสลวงจะลงททนอะไร?

l

นโยบสยกสรลงททน
- ลงททนในหนสวยลงททนของกองททนรวมตสสงประเทศชสทอ T.Rowe Price Funds SICAV - Global
Technology Equity Fund (Class Q)(กองททนหลวก)โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสสรขอยละ 80 ของ
NAV
- กองททนหลวกเนขนลงททนในหทขนของบรฏษวททททดสสเนฏนธทรกฏจเกททยวกวบพวฒนสหรสอใชขประโยชนยจสกเทคโนโลยท
โดยเนขนบรฏษวทผมขนสสดขสนเทคโนโลยททวทวโลกซซทงรวมถซงประเทศในตลสดเกฏดใหมส
- กองททนอสจจะลงททนในตรสสสรหนทลททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงททนไดข (Non –
investment grade) หรสอตรสสสรหนทลททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated securities) โดย
ขซลนอยมสกวบดทลยพฏนฏจของผมขจวดกสรกองททน
ศซกษสขขอมมลกองททนหลวกไดขจสก www.troweprice.com

l

กลยททธยในกสรบรฏหสรจวดกสรลงททน
- กองททนเปปดกรทงศรทโกลบอลเทคโนโลยทอฏควฏตทล เพสทอกสรเลทลยงชทพ มทสงหววงใหขผลประกอบกสรเคลสทอนไหวตสมกอง
ททนหลวก (Passive Management)
- กองททนหลวก T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund มทกลยททธยในกสรบรฏหสร
แบบเชฏงรทก (Active Management)

กองททนรวมนทลเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงททนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซทงอสจจะปรวบตววเพฏทมสมงขซลน หรสอลดลง
จนตทสสกวสสมมลคสสทททลงททนและทสสใหขขสดททนไดข
- ผมขททสสมสรถลงททนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวสสกสรลงททนในตรสสสร
หนทลทวทวไป
- ผมขลงททนทททประสงคยจะไดขสฏทธฏประโยชนยทสงภสษท ซซทงผมขลงททนตของมทระยะเวลสกสรลงททนในกองททนนทลโดยใหขเปปน
ไปตสมเงสทอนไขทททกรมสรรพสกรกสสหนด เพสทอจะไดขรวบสฏทธฏประโยชนยทสงภสษทจสกกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอ
กสรเลทลยงชทพอยสสงถมกตของ
- ผมขลงททนทททตของกสรกระจสยกสรลงททนไปยวงหทขนกลทสม Technology

กองททนรวมนทลไมสเหมสะกวบใคร
ผมขลงททนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงฏนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงฏนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทท
นนทล
ขขอมมล ณ ววนททท 30 เม.ย. 2562
อสสนหนวงสสอชทลชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนทนกสรขสยและบรฏษวทจวดกสร
อยสสลงททนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองททนรวมนทลดทพอ
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คทณตของระววงอะไรเปปนพฏเศษ?
l

คสสเตสอนทททสสสควญ
- ผลตอบแทนของกองททนรวมจะขซลนอยมสกวบผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททน T. Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund (กองททนหลวก)
- กองททนและ/หรสอกองททนหลวกอสจลงททนในสวญญสซสลอขสยลสวงหนขสเพสทอประสฏทธฏภสพในกสรบรฏหสรกสรลงททน
จซงอสจมทควสมเสททยงมสกกวสสกองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขสงอฏงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงฏนลงททนในจสสนวน
ทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดททนสมงกวสสกสรลงททนในหลวกทรวพยยอขสงอฏงโดยตรง
- กองททนรวมนทลลงททนกระจทกตววในประเทศสหรวฐอเมรฏกส ผมขลงททนจซงควรพฏจสรณสกสรกระจสยควสมเสททยงของ
พอรยตกสรลงททนโดยรวมของตนเองดขวย (ขขอมมล ณ 28 ธ.ค. 61)
- ผมขลงททนควรศซกษสขขอมมลเกททยวกวบสฏทธฏประโยชนยทสงภสษทททระบทไวขในคมสมสอกสรลงททนในกองททนรวมเพสทอกสร
เลทลยงชทพ
- ผมขลงททนในกองททนรวมนทล จะไมสสสมสรถนสสหนสวยลงททนของกองททนไปจสสหนสสย จสสย โอน จสสนสส หรสอนสสไป
เปปนประกวน
- กองททนหลวกมทนโยบสยกสรลงททนเฉพสะเจสะจงในหมวดอทตสสหกรรม จซงอสจมทควสมเสททยงและควสมผวนผวน
ของรสคสสมงกวสสกองททนรวมทวทวไปทททมทกสรกระจสยกสรลงททนในหลสยอทตสสหกรรม
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองททนรวม
เสททยงปสนกลสง
คสอนขขสงสมง

เสททยงปสนกลสง
คสอนขขสงตทสส

3

4 5 6

เสททยงสมง

7

2
เสททยงตทสส

1
ตทสส

เสททยงสมงมสก

8
8+

โอกสสขสดททนเงฏนตขน

เสททยงสมงมสก
อยสสงมทนวยสสสควญ

สมง

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงททน (Market Risk)
ตทสส

สมง

ควสมผวนผวนของ

< 5%

5-10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ผลกสรดสสเนฏนงสน (SD)
*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองททนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวลงแตสจวดตวลงกองททนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

2.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
ตทสส
กสรปปองกวนควสมเสททยง fx

ทวลงหมด/เกสอบทวลงหมด

1234567890
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3.ควสมเสททยงจสกกสรกระจทกตววลงททนในผมลออกรสยใดรสยหนซทง (High issuer concentration Risk)
ตทสส
กสรกระจทกตววลงททน

สมง
≤ 10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

สวดสสวนของประเภททรวพยยสฏนทททลงททน
Portfolio Breakdown (% of NAV)

Sector Breakdown (% of NAV)

หมสยเหตท : ขขอมมลกองททนหลวก ณ 29 มท.ค. 2562
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คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวลน คทณควรพฏจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงททน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรฏง
% ตสอปปของ NAV

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททนรวม (% ตสอปปของ NAV)

*คทณสสมสรถดมขลอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรฏงจสกกองททนยลอนหลวงไดลทท www.krungsriasset.com

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสลอขสย)
รสยกสร

สมงสทดไมสเกฏน

เกตบจรฏง

คสสธรรมเนทยมขสย

ไมสเกฏน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสลอคสน

ไมสเกฏน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส

ไมสเกฏน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก

ไมสเกฏน 2.00

ไมสเรทยกเกตบ

ไมสมท

ไมสมท

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออก
กสอนระยะเวลสทททกสสหนด
คสสธรรมเนทยมกสรโอน

ไมสมท

ไมสมท

คสสใชขจสสยในกสรซสลอขสยหลวกทรวพยย
เมสทอมทกสรซสลอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท

ไมสมท

หมสยเหตท : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพฏทม ภสษทธทรกฏจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนทยมและคสสใชขจสสยของกองททนหลวก
1. คทสใชลจทสยทททเรทยกเกตบจสกผมลถสอหนทวย (รลอยละของมมลคทสหนทวยลงททน) : ไมทมท
2. คทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองททน (รลอยละตทอปทของ NAV) : ตสมทททจทสยจรฏง
(1) คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร

ไมสเกฏน 0.85

(2) คทสธรรมเนทยมดำเนฏนกสรของตววแทน

ไมสเกฏน 0.07

(3) คทสธรรมเนทยมผมลเกตบรวกษสทรวพย์สฏน

ไมสเกฏน 0.025
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ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนฏนงสนในอดทต มฏไดลเปตนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนฏนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทลววด (benchmark) ของกองททนรวม
MSCI AC World Information Technology Index สวดสสวน 100% บรฏษวทจวดกสรจะใชขตววชทลววดตสมกองททนหลวกในสกทลเงฏนเหรทยญสหรวฐ ปรวบดขวย
อวตรสแลกเปลททยนเพสทอเททยบเทสสคสสสกทลเงฏนบสท ณ ววนทททคสสนวณผลตอบแทน

% ตสอปป

2.แบบยลอนหลวงตสมปทปฏฏทฏน

* ในปทททกองททนจวดตวลง ผลกสรดำเนฏนงสนจะแสดงตวลงแตทววนทททจวดตวลงจนถซงสฏลนปทปฏฏทฏน

3.กองททนนทลเคยมทผลขสดททนสมงสทดในชทวงเวลส 5 ปท : -24.98 %
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนฏนงสน (standard deviation) : 19.07 % ตทอปท
* กรณทกองททนจวดตวลงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกฏดขซลนนวบตวลงแตทจวดตวลงกองททน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนฏนงสนและดวชนทชทลววด (Tracking Error : TE) : N/A
6.ประเภทกองททนรวมเพสทอใชขเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสน ณ จทดขสย คสอ Global Equity (MSCI World,
ACWI)
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกลทสม Global Equity ณ ววนททท 30 เม.ย. 2562
Peer
Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)

3
เดสอน

6
เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

3
เดสอน

6
เดสอน

1 ปป

3 ปป

5 ปป

10 ปป

5th Percentile

13.69

16.98

14.90

12.42

6.35

9.32

5.89

9.71

9.56

8.29

9.53

10.76

25th Percentile

10.87

11.68

6.69

7.46

4.70

7.95

7.69

11.91

10.90

9.68

10.24

11.73

50th Percentile

8.67

7.36

3.46

5.92

1.94

7.68

8.97

13.98

12.76

10.64

10.87

12.83

75th Percentile

6.01

4.99

-2.40

3.91

-3.29

6.16

12.04

18.39

17.02

11.50

14.29

14.76

95th Percentile

1.36

-3.63

-8.65

-2.74

-9.84

0.80

17.04

22.22

20.45

17.81

25.78

16.56
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7.ผลกสรดำเนฏนงสนยลอนหลวงแบบปวกหมทด
กองททน

YTD

3
เดสอน

Percen
tile

6
เดสอน

Percen
tile

1 ปป

Percen
tile

3 ปป

Percen
tile

5 ปป

Percen
tile

10 ปป

KFGTECHRMF

26.10

15.68

5th

23.27

5th

6.70

25th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.28

ดวชนทชทลววด

24.76

19.43

5th

11.13

50th

16.89

5th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.33

ควสมผวนผวน

16.52

14.95

95th

22.31

95th

20.34

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19.07

15.75

11.01

75th

20.51

95th

18.59

95th

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.73

Percen
tile

ตวลงแตส
จวดตวลง

ของผลกสร
ดสสเนฏนงสน
ควสมผวนผวน
ของดวชนทชทลววด

l ผลตอบแทนทททมทอสยทเกฏนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

8.ผลกสรดำเนฏนงสนของกองททนหลวก (Master Fund Performance)
ผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนหลวก
% ตทอปท
ตวลงแตสจวดตวลงกองททน
15-มฏ.ย.-2558

1 ปท

3 ปท

5 ปท

กองททนหลวก

5.05

20.81

N/A

17.66

Benchmark

8.46

20.59

N/A

16.28

*ผลกสรดสสเนฏนงสนในสกทลเงฏนหลวก
ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทต มฏไดขเปปนสฏทงยสนยวนผลกสรดสสเนฏนงสนในอนสคต
ทททมสขขอมมล ณ ววนททท 29 มท.ค. 2562
ทททมส : Fact Sheet - www.troweprice.com
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KFGTECHRMF

ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงฏนปปนผล :

ไมสจสสยปปนผล

ผมขดมแลผลประโยชนย :

ธนสคสรไทยพสณฏชยย จสสกวด (มหสชน)

ววนทททจดทะเบทยน :

12 ต.ค. 2560

อสยทโครงกสร :

ไมสกสสหนดอสยทโครงกสร

กสรซสลอหนสวยลงททน :

ววนทสสกสรซสลอ

ททกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงแรก

2,000 บสทไมสเกฏน 500,000 บสท

มมลคสสขวลนตทสสของกสรซสลอครวลงตสอไป

2,000 บสทไมทเกฏน 500,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน

ททกววนทสสกสรของธนสคสรภสยใน 15:30 น.

มมลคสสขวลนตทสสของกสรขสยคสน

ไมสมท

ยอดคงเหลสอขวลนตทสส

ไมสมท

ระยะเวลสกสรรวบเงฏนคสสขสยคสน

4 ววนทสสกสรนวบถวดจสกววนทสสรสยกสรโดยไมสนวบ

กสรขสยคสนหนสวยลงททน :

รวมววนหยทดตสสงประเทศ (T+4)
ผมขลงททนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยยสฏนรสยววนไดขทท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองททน :

ชสทอ-นสมสกทล

ขอบเขตหนขสททท

นสยจสตทรวนตย สอนไว

ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยยตสสงประเทศ
ผมขจวดกสรกองททนทททลงททนในหลวก
ทรวพยยตสสงประเทศ

นสยพลสฏทธฏ์ อสหทนวย

ววนทททเรฏทมบรฏหสรกองททน
12 ต.ค. 2560
12 ต.ค. 2560

อวตรสสสวนหมทนเวทยนกสรลงททนของ

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 6.39%

กองททน (Portfolio Turnover Ratio)

กรณทกองททนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวลงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกฏดขซลนจรฏงในชสวงเวลสตวลงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนทนกสรขสยหรสอรวบซสลอคสน

ธนสคสรกรทงศรทอยทธยส จสสกวด (มหสชน) ททกสสขส โทร 1572
บลจ.กรทงศรท หรสอตววแทนสนวบสนทนกสรขสยและรวบซสลอคสน

ตฏดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทลชวน/รของเรทยน

บรฏษวทหลวกทรวพยยจวดกสรกองททน กรทงศรท จสสกวด
ทททอยมส 898 อสคสรเพลฏนจฏตทสวเวอรย ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท
ถนนเพลฏนจฏต แขวงลทมพฏนท เขตปททมววน กรทงเทพฯ 10330
โทรศวพทย 0 2657 5757
โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตย : www.krungsriasset.com
อทเมลย : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขง
ทสงผลประโยชนย

คทณสสมสรถตรวจสอบธทรกรรมทททอสจกสอใหขเกฏดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนยไดขทท

ขขอมมลอสทนๆ

1234567890

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

266 ลลสนบสท

มมลคสสหนสวยลงททน

10.6698 บสท/หนทวย
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หมสยเหตท

- กสรลงททนในหนสวยลงททนไมสใชสกสรฝสกเงฏน รวมทวลงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมคทขมครองของสถสบวนคทขมครองเงฏนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงททนซซทงผมขลงททนอสจไมสไดขรวบเงฏนลงททนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนทมวตฏจวดตวลง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพฏจสรณสรสสงหนวงสสอชทลชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงททนของกองททนรวมนทลมฏไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนของกองททนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงททนททท
เสนอขสยนวลน ทวลงนทล บรฏษวทจวดกสรกองททนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 เม.ย. 2562
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผฏดชอบในกสรดสสเนฏนกสรของกองททนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผฏด
- บรฏษวทจวดกสรจะปฏฏบวตฏตสมกฎเกณฑยของกองททนหลวกโดยรสยงสนกสรถสอครองหนสวยลงททนตวลงแตสรขอยละ 25 ของจสสนวนหนสวยลง
ททนทททจสสหนสสยไดขแลขวทวลงหมดของกองททน และนสสสสงขขอมมลสสวนตววของผมขถสอหนสวยลงททนใหขกวบผมขมทอสสนสจหนขสทททของกองททนหลวกโดย
พลวน และ/หรสอขอขขอมมลหรสอเอกสสรเพฏทมเตฏมอสทนใดจสกผมขถสอหนสวยลงททนในภสยหลวงกตไดข เพสทอใหขเปปนไปตสมทททกองททนหลวกรของขอ
หสกผมขถสอหนสวยลงททนรสยใดปฏฏเสธกสรใหขขขอมมลหรสอเอกสสรเพฏทมเตฏมดวงกลสสวหรสอมทพฤตฏกรรมเขขสขสสยและ/หรสอมทควสมผฏดตสม
กฎหมสยอวนมทผลทสสใหขบรฏษวทจวดกสรไมสสสมสรถปฏฏบวตฏตสมกฎเกณฑยของกองททนหลวกไดข บรฏษวทจวดกสรขอสงวนสฏทธฏททจะระงวบหรสอ
หยทดใหขบรฏกสรและดสสเนฏนกสรคสนเงฏนลงททนตสมมมลคสสหนสวยลงททนใหขแกสผมขถสอหนสวยลงททน โดยถสอวสสไดขรวบควสมเหตนชอบจสกผมขถสอ
หนสวยลงททนแลขว ทวลงนทล ผมขถสอหนสวยลงททนจะไมสสสมสรถนสสเรสทองดวงกลสสวมสใชขเปปนสฏทธฏเรทยกรของควสมเสทยหสยจสกเหตทดวงกลสสว
จสกบรฏษวทจวดกสรไดขแตสอยสสงใด
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองททนเปปนกรรมสฏทธฏ์ของบรฏษวท มอรยนฏทงสตสรย ทวลงนทลบรฏษวทขอสงวนสฏทธฏ์ 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรทง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรฏษวทขอสงวนสฏทธฏ์ททจะไมสรวบผฏดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกฏดขซลนททกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอฏง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนแบบเปอรยเซตนตยไทลย
1. ผลกสรดสสเนฏนงสนในอดทตของกองททน มฏไดขเปปนสฏทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนฏนงสนในอนสคต
2. ผมขลงททนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขทท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองททนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรฏษวทจวดกสร
ลงททน โดยกองททนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนฏนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองททนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรยเซตนตยไทลย
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 5 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 25 เปอรยเซตนตยไทลย (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 50 เปอรยเซตนตยไทลย (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 75 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนฏนงสนของกองททนอวนดวบททท 95 เปอรยเซตนตยไทลย (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยทเกฏนหนซทงปปนวลนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงททนทรสบผลตอบแทนของกองททนทททลงททน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรยเซตนตยไทลยตสมตสรสง จะทรสบวสสกองททน
ทททลงททนนวลนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองททนรวมนวลน
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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
กระจุกตัวลงทุนใน
ผู้ออกรายใดราย
หนี่ง (High issuer
concentration
risk)

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรื อบุคคลอื่นที่ มีภาระผูกพันตาม
ตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณี การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้
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4

หัวข้ อ
ผลขาดทุนสู งสุ ดที่
เกิดขึน้ จริง 5 ปี
(Maximum
Drawdown)

การเปิ ดเผยข้ อมูล

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริ งของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่
วันที่รายงาน (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนรวมกรณี ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้
5

6

7

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

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

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

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

2/2

