ขขอมมล ณ ววนททท 30 มม.ย. 2565

สรรปขขอมมลสสสควญของนโยบสยกสรลงทรน
กองทรนสสสรองเลทลยงชทพ อยรธยสมสสเตอรรฟฟนดร ซซทงจดทะเบทยนแลขว
นโยบสยกองทรนเปปด
กรรงศรทชทวมตดทเวรอรรเพพทอกสรเลทลยงชทพ
(PDM_GOODRMF)
กองทรนผสม

บลจ.กรรงศรท จสสกวด
ซซทงไดขรวบกสรรวบรองโดย CAC*
(*โครงกสรแนวรรวมปฏมบวตมของภสคเอกชนไทยในกสรตรอตขสน
กสรทรจรมตของสมสคมสรงเสรมมสถสบวนกรรมกสรบรมษวทไทย)

กองทรนรวมทททลงทรนแบบมทควสมเสททยงทวลงในและตรสงประเทศ

ทสสไมตของเลพอกนโยบสยกสรลงทรน

นโยบสยนทลเหมสะกวบใคร
สวดสรวนของประเภททรวพยรสมนทททลงทรน
ผลกสรดสสเนมนงสน
ควสมเสททยงจสกกสรลงทรน
ครสธรรมเนทยม
ขขอมมลอพทนๆ
บรมษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ทททอยมร 898 อสคสรเพลมนจมตทสวเวอรร ชวลน 1-2 โซนเอ ชวลน 12 ชวลน 18 โซนบท
ถนนเพลมนจมต แขวงลรมพมนท เขตปทมววน กรรงเทพฯ 10330
โทรศวพทร 0 2657 5757

โทรสสร 0 2657 5777

เววบไซตร : www.krungsriasset.com
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ทสสไมตของเลพอกนโยบสยกสรลงทรน
เนพทองจสกสมสชมกกองทรนสสรองเลทลยงชทพแตรละคนมทควสมคสดหววงตรอผลตอบแทนและระดวบควสมเสททยงทททยอมรวบไดข
ตรสงกวน จซงควรมทโอกสสไดขเลพอกนโยบสยกสรลงทรนทททเหมสะกวบตนเองและสสมสรถปรวบเปลททยนนโยบสย กสรลงทรน
ไดขตสมควสมเหมสะสมของแตรละชรวงอสยร เพพทอใหขเงมนออมในกองทรนสสรองเลทลยงชทพมทโอกสสเตมบโตและเพทยงพอ ททท
จะรองรวบชทวมตหลวงเกษทยณ ตววอยรสงเชรน สมสชมกทททเปปนววยหนรรมสสว มทระยะเวลสในกสรลงทรนผรสนกองทรนสสสรอง
เลทลยงชทพอทกนสน สสมสรถยอมรวบควสมผวนผวนของรสคสทรวพยรสมนทททลงทรนไดขมสก นรสจะมทโอกสสไดขลงทรนใน
นโยบสยกสรลงทรน ตรสสสรทรน เพพทอใหขมทโอกสสไดขรวบผลตอบแทนในระยะยสวทททสมงกวรสกสรลงทรนในนโยบสยตรส
สสรหนทล ขณะทททสมสชมกททท ใกลขเกษทยณ มทระยะเวลสในกสรลงทรนอทกไมรนสน ตของกสรรวกษสเงมนตขนใหขอยมรครบ ควร
มทนโยบสยตรสสสรหนทลใหขเลพอกลงทรน เพพทอลดควสมเสททยงของกสรขสดทรนจสกควสมผวนผวนของรสคสตรสสสรทรน
จนทสใหขเงมนทททไดขรวบจสกกองทรนสสรองเลทลยงชทพไมรพอใชขจรสยหลวงเกษทยณ

นโยบสยนทลเหมสะกวบใคร
- สมสชมกทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวรสเงมนฝสก และสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหรขน ซซทงอสจจะปรวบตวว
เพมทมขซลนสมง หรพอลดลงจนตทสสกวรสมมลครสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข
- สมสชมกทททสสมสรถลงทรนในระยะกลสงถซงระยะยสว โดยคสดหววงผลตอบแทนในระยะยสวทททดทกวรสกสรลงทรนใน
ตรสสสรหนทลทวทวไป
นโยบสยนทลไมรเหมสะกวบใคร
สมสชมกทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงมนทททแนรนอน หรพอรวกษสเงมนตขนใหขอยมรครบ

ทสสอยรสงไรหสกยวงไมรเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทล
- สอบถสมคณะกรรมกสรกองทรน
- ศซกษสขขอมมลเพมทมเตมมเกททยวกวบกสรเลพอกนโยบสยไดขทท www.thaipvd.com
- สอบถสมมสยวงฝฝสยกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ บรมษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
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สวดสรวนของประเภททรวพยรสมนทททลงทรน
ประเภททรวพยรสมนทททลงทรน
- กองทรนจะลงทรนในตรสสสรหนทล เงมนฝสกหรพอตรสสสรเททยบเทรสเงมนฝสก ทวลงในประเทศและ/หรพอตรสงประเทศ
- กองทรนจะลงทรนในหรขนจดทะเบทยนในตลสดหลวกทรวพยร รวมถซงหรขนทททอยมรในระหวรสง IPO และอสจมทกสรลงทรนใน
หนรวย property หรพอหนรวย infra
- กองทรนอสจจะลงทรนในหนรวยลงทรนของกองทรนรวมภสยใตขกสรจวดกสรของบรมษวทจวดกสร ในสวดสรวนไมรเกมนรขอย
ละ 100 ของมมลครสทรวพยรสมนสรทธมของกองทรน โดยใหขเปปนไปตสมหลวกเกณฑรและเงพทอนไขทททสสสนวกงสนคณะกรรม
กสร ก.ล.ต. กสสหนด
สวดสรวนประเภทสมนทรวพยรททลงทรน
Portfolio Breakdown

สวดสรวนกสรลงทรนของกองทรน KFGOODRMF
Sector Breakdown

"อสยรเฉลททยของทรวพยรสมนทททลงทรน เทรสกวบ 1.83 ปป"
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ตรสสสรหนทล - ชพทอทรวพยรสมนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชพทอทรวพยรสมน

Credit Rating

พวนธบวตรธนสคสรแหรงประเทศไทย รรรนททท 3/2ปป/2563

-

% ของ NAV
13.67

พวนธบวตรรวฐบสลเพพทอกสรปรวบโครงสรขสงหนทล (พ.ร.ก. ชรวยเหลพอกองทรนเพพทอกสรฟฟฟนฟมฯ ระยะทท
ทสอง) ในปปงบประมสณ
4.90 พ.ศ. 2562 ครวลงททท 4
พวนธบวตรรวฐบสลเพพทอกสรบรมหสรหนทล ในปปงบประมสณ พ.ศ. 2564 ครวลงททท 1

-

4.04

พวนธบวตรรวฐบสล ในปปงบประมสณ พ.ศ. 2565 ครวลงททท 1

-

2.50

หรขนกมขของบรมษวท บขสนปม จสสกวด (มหสชน) ครวลงททท 1/2565 ชรดททท 1 ครบกสสหนดไถรถอนปป พ.ศ.
A+ 2568

2.26

ตรสสสรทรน - ชพทอทรวพยรสมนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
ชพทอทรวพยรสมน

Security Code

% ของ NAV

บมจ.ทรสอสกสศยสนไทย

AOT

2.71

บมจ.ปตท

PTT

1.87

CPALL

1.85

บมจ.เซวนทรวลพวฒนส

CPN

1.77

บมจ.เอสซทบท เอกซร

SCB

1.39

บมจ. ซทพท ออลลร

หมสยเหตร : สสมสรถศซกษสขขอมมล กองทรนเปปดกรรงศรทชทวมตดทเวรอรรเพพทอกสรเลทลยงชทพ เพมทมเตมมไดขทท www.krungsriasset.com

ผลกสรดสสเนมนงสน
* ผลกสรดำเนมนงสนในอดทต มมไดลเปวนสมทงยพนยวนถซงผลกสรดำเนมนงสนในอนสคต
อวตรสผลตอบแทนแบบยขอนหลวงตสมปปปฏมทมน
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อวตรสผลตอบแทนสรทธมตรอปป (Annualized)

อวตรสผลตอบแทนสะสม (Cumulative)

หมสยเหตร :
1. ดวชนทชทลววดคสสนวณมสจสก ดวชนทพวนธบวตรททมทอสยร (ZRR) อสยรประมสณ 2 ปป สวดสรวน 30% และอวตรสดอกเบทลยเงมนฝสกประจสส 1
ปปเฉลททยประเภทบรคคลธรรมดสวงเงมน 1 ลขสนบสท(BBL KBANK KTB SCB ) สวดสรวน 30%และดวชนทผลตอบแทนรวมตลสดหลวก
ทรวพยรแหรงประเทศไทย (SET TRI) สวดสรวน 40%
2. ควสมผวนผวนของกสรดสสเนมนงสน (standard deviation) คพอ N/A% ตรอปป
*กรณทกองทรนจวดตวลงไมรครบ 3 ปป จะแสดงครสทททเกมดขซลนนวบตวลงแตรจวดตวลงกองทรน
3. ควสมผวนผวนของสรวนตรสงผลกสรดสสเนมนงสนและดวชนทลชทลววด (Tacking Error: TE) คพอ N/A% ตรอปป

ควสมเสททยงจสกกสรลงทรน
- ตรสสสรหนทล: ผลตอบแทนมทควสมผวนผวนตทสส โอกสสสมญเสทยเงมนตขนมทนขอย แตรใหขผลตอบแทนตทสส สรงผลใหขในระยะยสวกสรเตมบ
โตของเงมนลงทรน อสจไมรเพทยงพอสสสหรวบครสใชขจรสยหลวงเกษทยณ
- ตรสสสรทรน: ผลตอบแทนมทควสมผวนผวนสมง ในระยะสวลนอสจขสดทรนไดข แตรในระยะยสวผลตอบแทนสสมสรถชนะเงมนเฟฟอไดข
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แผนภสพแสดงตสสแหนรงควสมเสททยงของนโยบสยกสรลงทรน
เสททยงปสนกลสง
ครอนขขสงสมง

เสททยงปสนกลสง
ครอนขขสงตทสส

3

4

5

2
เสททยงตทสส

ตทสส

6

เสททยงสมง

7

1

เสททยงสมงมสก

8

โอกสสขสดทรนเงมนตขน

สมง

หมสยเหตร : สสมสรถศซกษสขขอมมล กองทรนเปปดกรรงศรทชทวมตดทเวรอรรเพพทอกสรเลทลยงชทพ เพมทมเตมมไดขทท www.krungsriasset.com
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ครสธรรมเนทยม

อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบจสกกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ
ครสธรรมเนทยมกสรจวดกสร(%ตรอปปของ NAV)

เปปนไปตสมทททระบรในสวญญส

ครสใชขจรสยรวม(%ตรอปปของ NAV)

เปปนไปตสมทททระบรในสวญญส

หมสยเหตร : ครสธรรมเนทยมดวงกลรสวเปปนอวตรสทททยวงไมรรวมภสษทมมลครสเพมทม ภสษทธรรกมจเฉพสะหรพอภสษทอพทนใด
อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบระดวบกองทรนรวม (สสสหรวบกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ)
ครสธรรมเนทยมกสรจวดกสร (%ตรอปปของ NAV)

1.2305%

ครสใชขจรสยรวม (%ตรอปปของ NAV)

1.4385%

หมสยเหตร : ครสธรรมเนทยมดวงกลรสวเปปนอวตรสทททยวงไมรรวมภสษทมมลครสเพมทม ภสษทธรรกมจเฉพสะหรพอภสษทอพทนใด
อวตรสครสธรรมเนทยมทททเรทยกเกวบจสกสมสชมกกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ
ครสธรรมเนทยมออกรหวส E-Provident Fund

ไมรมท

ครสธรรมเนทยมขอคงเงมนไวขในกองทรน

500 บสท ตทอปท

ครสธรรมเนทยมขอรวบเงมนเปปนงวด
- ครวลงแรก

500 บสท

- คทสธรรมเนทยมรสยงวด

100 บสท ตทองวด

ครสธรรมเนทยมกสรเปลททยนนโยบสยกสรลงทรน

ไมรมท

หมสยเหตร : ครสธรรมเนทยมดวงกลรสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลครสเพมทม ภสษทธรรกมจเฉพสะหรพอภสษทอพทนใด
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ขขอมมลอพทนๆ

ชรองทสงขอรวบคสสแนะนสส

ฝฝสยกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ

ในกสรเลพอก/เปลททยน

อทเมล Krungsriasset.provident@krungsri.com

นโยบสย/แผนกสรลงทรน

โทรศวพทร 0-2657-5757 กด 4
ววนจวนทรร-ววนศรกรร เวลส 8.30 – 17.30 น.
(ยกเวขนววนหยรดนวกขวตฤกษร)

ชรองทสงศซกษสขขอมมล
กสรเปลททยนนโยบสยกสรลงทรน

สมสชมกสสมสรถเปลททยนแผนกสรลงทรนไดข 2 ชรองทสง ดวงนทล
เววบไซตร www.krungsriasset.com เลพอกหววขขอ EM@ccess online
@ccess Mobile Application
สแกน QR เพพทอดสวนรโหลด และลงทะเบทยน @ccess Mobile
ศซกษสวมธทกสรลงทะเบทยนไดขททเววบไซตร www.krungsriasset.com
เลพอกหววขขอ > กสรทสสรสยกสรซพลอ-ขสย > EM@ccess กองทรน
สสสรองเลทลยงชทพ > ดสวนรโหลดและลงทะเบทยน

ววนเวลสทสสกสรเปลททยน

เปปนไปตสมสมทธมททคณะกรรมกสรกองทรนเฉพสะสรวนนสยจขสงแตรละรสยเปปนผมขกสสหนด

นโยบสยกสรกสรลงทรน

1. กรณททสสรสยกสรไดขทรกววน: สสมสรถทสสรสยกสรภสยในเวลส 12.00 น.ของทรกววนทสสกสร
2. กรณทกสสหนดเปปนชรวง: สสมสรถทสสรสยกสรภสยในเวลส 24.00 น. ของววนสรดทขสยของชรวง
เวลสทททกสสหนด

ชรองทสงกสรออมตรอ

1. กสรขอคงเงมนไวขในกองทรนสสสรองเลทลยงชทพ
2. กสรขอรวบเงมนเปปนงวด
3. กสรโอนยขสยกองทรนไปยวง RMF For PVD
4. กองทรนรวม
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คำอธิบายเพิ่มเติม
หัวข้อ
ความเสีย
่ งจากการ
ผิดนัดชำระหนีข
้ อง
ผู้ออกตราสาร
(Credit Risk)

การเปิดเผยข้อมูล
หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอก
ระดับความสามารถในการชํา ระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของ
ผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่าลงทุน

ระดับที่
ต่ำกว่า
น่าลงทุน
ความเสีย
่ งจากความ
ผันผวนของมูลค่า
หน่วยลงทุน
(Market Risk)

TRIS

Fitch

Moody’s

AAA

AAA(tha)

Aaa

AA

AA(tha)

Aa

A

A(tha)

A

BBB

BBB(tha)

Baa

ต่ำกว่า

ต่ำกว่า

ต่ำกว่า

BBB

BBB(tha)

Baa

คำอธิบาย

S&P

อันดับเครดิดสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่
จะไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด
อันดับเครดิตรองลงมาแลถือว่ามีความ
AA
เสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด
ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้
A
ตามกำหนด
ความเสี่ยงปานกลางจะไม่สามารถชำระ
BBB
หนี้ได้ตามกำหนด
ต่ำกว่า ความเสี่ยงสูงจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด
BBB
AAA

กองทุ น ตราสารหนี้ เกิด จากการเปลี่ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ งขึ้ นกั บปัจ จัยภายนอก เช่ น สภาวะ
เศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จั ย ทางการเมื อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น โดยราคาตราสารหนี้ จ ะ
เปลีย
่ นแปลงใน ทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จ ะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสาร
หนี้ ที่ออกมาก่อ นหน้าจะมีก ารซื้อขายใน ระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุ น ที่มีอ ายุ เฉลี่ ยของทรัพ ย์สิน ที่
ลงทุ น (portfolio duration) สู ง จะมี โ อกาสเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของราคามากกว่ า กองทุ น ที่ มี
portfolio duration ต่ํากว่า
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สน
ิ ที่ลงทุน

(portfolio duration)
ต่ำ

สูง

< 3 เดือน

3 เดือน ถึง 1 ปี

1-3 ปี

3-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

กองทุน ตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่ มู ลค่าของหลักทรัพ ย์ที่กองทุ น ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ น
หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ ต่างประเทศ
เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุน หากกองทุนมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)
-

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation : SD) ต่อปี
ต่ำ

สูง
< 5%

5 – 10%

10 – 25%

15 – 25%

> 25%

กองทุนตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน
มิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนเน้นลงทุน (ประมาณ 80%ของ NAV)

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ำ

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสีย
่ งจากการ
ลงทุนกระจุกตัว

แบ่งเป็นความเสี่ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี่ง (High issuer concentration risk)

(High concentration

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพัน

risk)

ตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1) ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
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หัวข้อ

การเปิดเผยข้อมูล
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ความเสีย
่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนีง่ (High sector concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV
รวมกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ความเสีย
่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High country concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ไม่

ความเสีย
่ งจากการ
เปลีย
่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย
่ น
(Currency Risk)

รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประทศไทย
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนร วมจะได้
เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วง
ที่บาทอ่ อนก็อาจได้ผ ลตอบแทนมากขึ้ น กว่าเดิ มด้ วยเช่ น กัน ดังนั้ น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดังต่อไปนี้
• ป้องกันความเสีย
่ งทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล
้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้องกันความเสีย
่ งบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลียน
• อาจป้องกันความเสีย
่ งตามดุลยพินิจของผูจ
้ ด
ั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย
่ น เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ในการพิจารณาว่าจะป้องกัน ความเสี่ยงหรือไม่
• ไม่ปอ
้ งกันความเสีย
่ งเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ
ท้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

ค่าความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน

คือ ความผั น ผวนของผลตอบแทนกองทุ น (Standard Deviation of Fund) คำนวณจากผลตอบแทน

(Standard

มาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวม

ของกองทุ น รวมซึ่ ง มี วิ ธี ก ารคํ า นวณ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องสมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น ว่ า ด้ ว ย

Deviation : SD)

ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าความผันผวนของ
ส่วนต่างของ
ผลตอบแทนเฉลีย
่
ของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของ

คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจาก

ดัชนีชว
ี้ ด
ั (Tracking
Error)

ดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ํา แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมี
การเบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุ นรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบ
ดั ช นี อ้ า งอิ ง ในขณะที่ ก องทุ น รวมที่ มี ค่ า TE สู ง แสดงว่ า อั ต ราผลตอบแทนของกองทุ น รวมมี ก าร
เบี่ ย งเบนออกจากดั ช นี ชี้ วั ด ในอั ต ราที่ สู ง ดั ง นั้ น โอกาสที่ ผ ลตอบแทน การลงทุ น จะเป็ น ไปตาม
ผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

ใช้ พิ จ ารณากั บ กองทุ น รวมที่ มี น โยบายการบริ ห ารกองทุ น แบบ passive fund/ Index tracking เช่ น
กองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น
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