ขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค เอเชชยน สมอลเลอรร หรขนทรน
K Asian Smaller Companies Equity Fund
K-ASIA

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงจนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: TEMASIU:LX
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนของบรจ ษวทขนาดเลลก (Small-cap) ทททดดาเนจนธทรกจจหลวกในภมมจภาคเอเชทย
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกมทงน หววงใหข ผลประกอบการสมงกวนาดวชนทชท ชววด (Active management strategy)
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://www.franklintempleton.com.sg/investor/products/overview/12898/J/templeton-asian-smaller-companies-fund

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชลทอมวนท ในการเตจบโตของหทขนของบรจ ษวทขนาดเลลก (Small-cap) ทททดดาเนจนธทรกจจหลวกในภมมจภาคเอเชทย
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงจนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพจทมสมงขศ ชนหรล อลดลงจนตดทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทดาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ช 5 ปท ขศ ชนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงจนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงจนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ชชวนฉบวบเตลม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรจ ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ชดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนของบรจ ษวทขนาดเลลก (Small-cap) ทททดดาเนจนธทรกจจหลวกในภมมจภาคเอเชทย ทดาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจาก
มมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในตราสารททนในบรจ ษวททททมทขนาดใหญนหรล อใน
ประเทศทททมทตลาดทททพฒ
ว นาแลข วหรล อกระจายการลงททนในหลายภมมจภาคไดข ผมขลงททนจศงอาจขาดททนหรล อไดข รวบเงจนคลนตดทากวนาเงจนลงททน
เรจท มแรกไดข
• กองททนลงททนในสวญญาซล ชอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตลมจดานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงจนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนช กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ชและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกจด
วจกฤตการณณททไมนปกตจ ทดาใหข กองททนไมนสามารถนดาเงจนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชดาระเงจนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกดาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ตดทา

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนจนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Information Technology , Consumer Discretionary

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตดทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ Taiwan

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงจนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -5.04%
เงจนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงจนฝาก
: 2.34%

หนนวยลงททน : 102.70%

กองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 26.31%

OTHERS : 26.35%

INDUSTRIALS : 7.46%
FINANCIALS : 9.58%
MATERIALS : 10.14%

For MOM_K-ASIA

CONSUMER
DISCRETIONARY :
20.17%

ขข อมมล ณ วนนทชท 30 พฤศจปกสยน 2564
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หลนกทรน พยร ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I(ACC) USD (TEMA)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสจกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.70%
2.26%
0.08%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564 ทวงนท
ช ช คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Templeton Asian Smaller Companies,
Class I
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSUMER DISCRETIONARY
MATERIALS
FINANCIALS
INDUSTRIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

26.31%
20.17%
10.14%
9.58%
7.46%
26.35%

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
Bajaj Holdings & Investment Ltd
Novatek Microelectronics Corp
Merida Industry Co Ltd
International Container Terminal Services Inc
Synnex Technology International Corp

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

4.92%
3.99%
3.69%
3.19%
2.85%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
Taiwan
India
China
South Korea
Vietnam

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

K-ASIA

22.23%
19.05%
17.43%
16.16%
7.62%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวชน คทณควรพจจารณาการเรท ยกเกลบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกจน 4.0125
สมงสทดไมนเกจน 3.2100

เกลบจรจง 1.2840

สมงสทดไมนเกจน 1.0700
เกลบจรจง 0.0294

การจวดการ

สมงสทดไมนเกจน 0.2675

เกลบจรจง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

สมงสทดไมนเกจน 0.3210

นายทะเบทยน

เกลบจรจง 1.4137

เกลบจรจง 0.0200

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพจทม ภาษทธรท กจจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซล ชอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกลบ
ตามทททจาน ยจรจ ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ชอคลนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.1800

1.20
1.00

0.9000

0.80
0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกลบจรจ ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-ASIA

หมายเหตท :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปล นอวตราเรท ยกเกลบจรจ งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ช ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ชชวนของกองททนตนางประเทศ

K-ASIA

8 / 16

ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนจนการในอดทต มจไดข เปลนสจงท ยลนยวนถศงผลการดดาเนจนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ
• ดนชนช MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน
เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรส
แลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 75
• ดนชนช MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ
วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ
25
* โดยกส อนวนนทชท 16 กรมภสพนนธร 2564 กองทรนใชข ดนชนช MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสร
ทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 75 และ ดนชนช MSCI AC Asia ex-Japan Small
Cap ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส
สนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 25 และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนน
ทชท 16 กรมภสพนนธร 2564
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
40.00%
30.61% 30.68%

30.00%

25.82%

% ตส อปช

20.00%
10.00%
0.00%

3.75%

8.43%
0.77%

3.80%

1.80%

5.19%

7.74%

-1.64%

-3.46%

-10.00%
-20.00%

0.19%

2.91%

-14.17%
2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

-19.72%
2561

2562

2563

ดวชนทชท ชววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดดาเนจนงานตวงแตน
ช วนว จวดตวงกองทท
ช
นจนถศงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏจทจนนวชน

K-ASIA
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ผลการดดาเนจนงานของกองททน Templeton Asian Smaller Companies, Class I
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
40.00%
30.00%

37.72%

34.88%33.52%
26.20%

22.40%

% ตส อปช

20.00%
7.36% 6.89%

10.00%

12.82%

9.28%

4.28%

4.23%

2.26%

7.23%

0.00%
-4.55% -3.52%

-10.00%
-20.00%

-2.28%
-11.45%

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

For MOM_K-ASIA

2560

-18.87%

2561

2562

2563

ดวชนทชท ชววดของกองททน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -50.35%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.14% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Asia Pacific Ex Japan
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 พฤศจปกสยน 2564
K-ASIA
ตววชท ชววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ชววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

25.55
20.26
15.61
13.28

0.48
-1.39
12.94
10.23

2.49
2.06
14.06
11.21

34.83
27.43
15.21
13.05

10.03
15.71
18.99
17.06

8.75
10.53
16.14
14.84

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

7.00
6.97
14.57
14.24

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วจธทการคดานวณผลการดดาเนจนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนจนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรจ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Asia Pacific Ex Japan ณ วนนทชท 30 พฤศจปกสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-ASIA
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 5

0.92

5.93

34.55

20.35

12.73

11.93

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 25

-2.81

-2.50

11.48

11.89

8.54

6.62

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 50

-4.09

-7.58

3.53

9.12

7.71

6.29

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 75

-5.78

-11.96

0.78

7.11

6.06

4.20

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 95

-12.17

-18.28

-2.30

2.75

1.71

3.86

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 5

9.98

12.00

14.11

15.24

13.36

12.67

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 25

12.18

13.64

14.49

16.54

14.89

14.00

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 50

13.53

15.50

16.51

18.11

16.08

14.77

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 75

16.47

17.97

17.44

19.19

16.96

15.22

เปอรณ เซลนตณไทลณทท 95

21.13

19.64

22.45

21.35

18.70

16.23

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Templeton Asian Smaller Companies, Class I ณ วนนทชท 30
พฤศจปกสยน 2564

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
16.25
10.36

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
N/A
N/A
N/A
36.47
13.01
11.71
N/A
Benchmark
N/A
N/A
N/A
23.98
15.69
10.99
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ชนไป จะแสดงเปล นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท
https://www.franklintempleton.com.sg/investor/products/overview/12898/J/templeton-asian-smaller-companies-fund
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

กองททนมทนโยบายจนายเงจนปว นผลปท ละไมนเกจน 4 ครวงช โดยจนายในอวตราไมนเกจนรข อยละ 100 ของกดาไรสะสม
หรล อกดาไรสททธจ เมลทอกองททนรวมมทกดาไรสะสมหรล อมทกดาไรสททธจในรอบระยะเวลาบวญชทททจะจนายเงจนปว นผล (
พจจารณาจนายททกสจ ชนเดลอน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)
ครวงช ททท
ววนปจ ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงจนปว นผล
เงจนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
15
1 พฤศจจกายน 2564
12 พฤศจจกายน 2564
0.20
14
2 สจงหาคม 2564
13 สจงหาคม 2564
0.20
13
30 เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564
0.20
12
1 กทมภาพวนธณ 2564
15 กทมภาพวนธณ 2564
0.20
11
30 เมษายน 2562
14 พฤษภาคม 2562
0.30
10
30 เมษายน 2561
14 พฤษภาคม 2561
0.20
9
31 มกราคม 2561
14 กทมภาพวนธณ 2561
0.20
8
31 ตทลาคม 2560
14 พฤศจจกายน 2560
0.20
31 กรกฎาคม 2560
11 สจงหาคม 2560
0.25
7
6
2 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม 2560
0.35
จนายเงจนปว นผล ทวงหมดจด
ช
านวน 15 ครวงช รวมเปล นเงจน 3.80 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

8 พฤศจจกายน 2556
ไมนกดาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
1,004.24 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.3368 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทดาการซล ชอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทดนาทดการซล
าการซลชอ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทดาการซล ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตด
ช ทาของการซล ชอครวงช แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตด
ช ทาของการซล ชอครวงช ถวดไป
ททกววนทดาการซล ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทดววานการขายคล
ทดาการซล ชอขาย
ททกน.
ววนทดาการซล ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตด
ช ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตด
ช ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงจนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงจน T+4 เวลา 10.00 น.เปลนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนจ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-ASIA

คทณชทณหวรรณ ขวตตจนานนทณ (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรจท มบรจ หาร 14 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 39.22%
(กรณทกองททนจวดตว ชงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ช จดว ตวงกองทท
ช
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-ASIA

ธนาคารกสจกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทจสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จดากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสจน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท เมลองไทยประกวนชทวจต จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ชอขายหนนวยลงททน ฟจนโนมทนา จดากวด
บรจ ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ชอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธณ จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ กรทงไทย ซทมจโกข จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ กสจกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตจนาคจนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลลก จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรทรป จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วจคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท ช จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ทจสโกข จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณจชยณ จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสจน จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ไพนณ เวลทณ โซลมชนวท จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ฟจนวนซนา จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ฟจนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ฟจลลจป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จดากวด (มหาชน)
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บรจ ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เอเชทย เวลทณ จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซล ชอขายหนนวยลงททน เวลลธณ เมจจก จดากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซล ชอขายหนนวยลงททน แอสเซนดณ เวลธณ จดากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรจ ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททนกสจกรไทย จดากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสจกรไทย ชวชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธจน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสจทธจททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรจ กา พลเมลองสหรวฐอเมรจ กา หรล อผมขททมทถจทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา หรล อบทคคลซศงท
โดยปกตจมทถจทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา รวมถศงกองทรวพยณสนจ ของบทคคลดวงกลนาวและบรจ ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ชนและดดาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจ กา

ช ทาของการสวงท ซล ชอครวงช ถวดไป บรจ ษวทจวดการจะคดานศงถศงประโยชนณของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตด
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถลอหนนวยลงททนเปลนสดาควญ โดยบรจ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ลอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตด
ช ทาของการสวงท ซล ชอครวงช ถวดไป คดา
อธจบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวลบไซตณของ
บรจ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ลอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนณจากขข อมมลในการตวดสจนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงจน รวมทวงไมน
ช ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงจนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงจนลงททนคลนเตลมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว จจดว ตวงช และอยมภน ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพจจารณารนางหนวงสลอชท ชชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ชมจไดข เปลนการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ชชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวชน
ทวงนท
ช ช บรจ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ชชวนสนวนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผจดชอบในการดดาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปลนเทลจ
และไมนทดาใหข ผข อม ลทนสดาควญผจด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพจจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ช โดยพจจารณาจากผลการดดาเนจนงานทททผาน นมาและฐานะการเงจน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตดทากวนา
นนาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ชไดข ตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ชไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดจตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ช
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดจตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนท ชไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ชไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกจดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซศงท ขศ ชนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ช
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทจศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ชย เชนน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงจนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมนกลจะสมงขศ ชนดข วย ดวงนวชนราคา
ตราสารหนท ชทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ชอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยณสนจ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพจทมขศ ชนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ช
างประเทศ เปลนตข น ซศงท พจจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงจนดอลลารณ ในชนวงทททเงจนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดข เงจนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขลงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ชนกวนาเดจมดข วยเชนนกวน ดวงนวชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปลนเครลท องมลอสดาควญในการบรจ หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทดาไดข ดงว ตนอไปนท ช
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ชนอยมกน บว ดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททนรวมในการพจจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกจดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกจดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวชน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกจดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกจจ สวงคม เปลนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรจ มาณการซล ชอขายทรวพยณสนจ ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ชอทรวพยณสนจ กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนจ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยณสนจ สททธจเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซศงท สะทข อนใหข เหลนถศง
ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททตดทา ดวงนวชน กองททนรวมนท ชจศงมทประสจทธจภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนข อยลง เปลนตข น
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