ขข อมมล ณ ววนททท 25 กกมภาพวนธธ 2564

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

กองทรนเปป ดเค ฟป ต แอลโลเคชนชน L
K FIT Allocation L Fund
K-FITL

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมทชชมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสชนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชชมชควสมเสชชยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชชลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสชนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-FITL

1 / 14

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทกนผสมทททลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมทวงในและตน
ท
างประเทศ ทททมทนโยบายลงทกนทวงในตราสารทก
ท
น ตรา
สารหนท ท และหรร อทรวพยธสนส ทางเลรอก โดยจะลงทกนในกองทกนรวมซซงท อยมภน ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการไมนนขอยกวนา
50% ของ NAV รวมทวงอาจลงทก
ท
นในตราสารทททมทอนว ดวบความนนาเชรทอถรอตตทากวนาทททสามารถลงทกนไดข และ ทททไมนไดข รวบการ
จวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอไดข
• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนข า (Derivatives) เพรทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรส หารการลงทกน
(Efficient Portfolio Management) และเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดกลยพสนสจของผมขจดว การกอง
ทกน และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ทอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• อยนางไรกกตาม กองทกนมสไดข รวบประกวนผลตอบแทน และผมขลงทกนอาจไดข รวบผลตอบแทนเปก นลบหรร อนข อยกวนาอวตราผล
ตอบแทนทททกตาหนดเปก นตววชท ทววดไดข โดยระยะเวลาลงทกนทททเหมาะสมครอลงทกนตวงแตน
ท 3 ปท ขซ ทนไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
ลงทกนในสสนทรวพยธหลากหลายประเภท เพรทอใหข ไดข ผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชท ทววดในระยะยาว
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขซ ทน หรร อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงทกนและทตาใหข ขาดทกนไดข
• ผมขททสามารถลงทกนในระยะยาว 3 ปท ขซ ทนไป โดยคาดหววงผลตอบแทนในระยะยาวทททดทกวนาการลงทกนในตราสารหนท ททววท
ไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทกนทททตของการรวกษาเงสนตข นใหข อยมคน รบ และไมนสามารถรวบความเสททยงจากการขาดทกนไดข เลย
• ผมขลงทกนทททรวบความเสททยงจาการลงทกนในหกขนไมนไดข
• ผมขลงทกนทททคาดหววงวนากองทกนจะมทผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชท ทววดตลอดเวลา
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชชยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ทชวนฉบวบเตกม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรส ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ทดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชชสสส คนญ
• อวตราผลตอบแทนทททใชข เปก นตววชท ทววดของกองทกนเกสดจากการจวดทตาแบบจตาลองการลงทกนยข อนหลวง 5 ปท ซซงท กองทกนมสไดข รวบประกวนผล
ตอบแทนดวงกลนาว และผมขลงทกนอาจไดข รวบผลตอบแทนตสดลบหรร อนข อยกวนาอวตราผลตอบแทนทททกตาหนดเปก นตววชท ทววดไดข
• กองทกนนท ทมทการลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตข บรส ษวทจวดการเดทยวกวนไมนนขอยกวนา 50% ของ NAV ซซงท อาจกนอใหข เกสด
ความขวดแยข งทางผลประโยชนธอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงทกนในหนนวยลงทกนภายใตข การจวดการของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน
• การลงทกนในหนนวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวสตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงสนลงทกนครน
มากกวนาหรร อนข อยกวนาเงสนทททไดข ลงทกนไป ทวงนท
ท ท ผมขลงทกนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวสตควบ
หนนวยลงทกนกนอนการตวดสสนใจลงทกน
• กองทกนนท ทอาจมทการลงทกนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนข าทททมสไดข มทวตว ถกประสงคธเพรทอลดความเสททยง และหรร อ ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ทอขาย
ลนวงหนข าแฝง ทตาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองทกนทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอสงโดยตรง เนรทองจากใชข เงสนในจตานวนทททนขอยกวนาจซงมท
กตาไร/ขาดทกนสมงกวนาการลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอสงโดยตรง

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชชยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชชยงทชชสสส คนญ
ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนสนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทกนกระจกกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจกกตววลงทกนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรนเปป ดเค ยมเอสเอ หรขนทรน-A ชนปดสะสมมมลคส ส (กองทรน Morgan Stanley Investment Funds
US Advantage Fund - I Shares)
การลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรมใดอกตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงทกนกระจกกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอกตสาหกรรมรวม
หมายเหตก: กองทกนรวมมทการลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรม Information Technology , Communication Services

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปควปตช พสสซชฟ (กองทรน iShares MSCI ACWI ETF)
การลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรมใดอกตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทกนกระจกกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอกตสาหกรรมรวม
หมายเหตก: กองทกนรวมมทการลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรม INFORMATION TECHNOLOGY
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ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชชง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรนเปป ดเค ยมเอสเอ หรขนทรน-A ชนปดสะสมมมลคส ส (กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
Fund - I Shares)
การลงทกนกระจกกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทกนกระจกกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตก: กองทกนรวมมทการลงทกนกระจกกตววในประเทศ United States

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชชง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรนเปป ดเค โกลบอล อปควปตช พสสซชฟ (กองทรน iShares MSCI ACWI ETF)
การลงทกนกระจกกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทกนกระจกกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตก: กองทกนรวมมทการลงทกนกระจกกตววในประเทศ UNITED STATES

ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตก: ปว จจกบนว กองทกนไมนมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปชมเตปมไดข ทช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชชลงทรน
อรทน ๆ : 2.61%
เงสนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทนาเงสนฝาก
: 4.97%

(% NAV)

หนนวยลงทกน : 92.42%

หลนกทรน พยย ทช มชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
กองทกนเปส ดเค โกลบอล อสควสตท ท พาสซทฟ (KASSET)
กองทกนเปส ดเค ยมเอสเอ หกขนทกน-A ชนสดสะสมมมลคนา (KASSET)
กองทกนเปส ดเค ตราสารหนท ท (KASSET)
กองทกนเปส ดเค โกลบอล บอนดธ (KASSET)
กองทกนเปส ดเค ยมโรเปท ยน หกขนทกน (KASSET)

(% NAV)
30.93%
25.22%
5.07%
5.05%
4.84%

หมายเหตก : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 25 กกมภาพวนธธ 2564 ทวงนท
ท ท คกณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจกบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ก จะไดข รวบ ดวงนวทน คกณควรพสจารณาการเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทกน *

คส สธรรมเนชยมทชชเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชชเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชชเรช ยกเกปบจสกกองทรน

สมงสกดไมนเกสน 4.9220

5.00
4.00
สมงสกดไมนเกสน 3.2100

3.00
2.00
1.00
0.00

เกกบจรสง 1.0700

สมงสกดไมนเกสน 1.0700
เกกบจรสง 0.0214 สมงสกดไมนเกสน 0.0321 เกกบจรสง 0.0428

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

สมงสกดไมนเกสน 0.3210

นายทะเบทยน

เกกบจรสง 1.2642

เกกบจรสง 0.1300

คนาใชข จนายอรทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวม หรร อกองทกนรวมอสวงหารส มทรวพยธ (กอง1) หรร อหนนวยทรวสตธของทรวสตธเพรทอการลงทกนใน
อสวงหารส มทรวพยธ (REITs) หรร อกองทกนรวมโครงสรข างพร ทนฐาน ซซงท อยมภน ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรส ษวทจวดการจะไมน
คสดธรรมเนทยมการจวดการซต ทาซข อนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยจะเปก นไปตามกรณทตวว อยนาง เชนน กองทกนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว
สรรการลงทกนไปยวงกองทกนรวมปลายทางซซงท อยมภน ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคนาธรรมเนทยมการจวดการจะคสดจาก (1)
เงสนลงทกน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองทกนรวมตข นทางกตาหนด และ (2) เงสนลงทกน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองทกนรวมปลายทางกตาหนด เปก นตข น
คนาใชข จาน ยอรทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สกดของกองทกน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพสทม ภาษทธรก กสจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว
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คส สธรรมเนชยมทชชเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงทกน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

0.50%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตกเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตกเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทกน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกกบ
ตามทททจาน ยจรส ง

หมายเหตก : • คนาธรรมเนทยมการขาย (Front-end fee):
กรณทซร ทอผนานบลจ.กสสกรไทย เรท ยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงทกน
กรณทซร ทอผนานชนองทาง Digital ไมนเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขาย
ปว จจกบนว บลจ.ไมนเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายสตาหรวบการลงทกนผนานบรส การ K-Saving Plan
• คนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครน (Back-end fee):
อายกการถรอครองหนนวยลงทกน ตตทากวนา 3 ปท เรท ยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงทกน
อายกการถรอครองหนนวยลงทกน มากกวนาหรร อเทนากวบ 3 ปท ไมนเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครน
• คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงทกนของกองทกนตข นทางหรร อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
• หากกองทกนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวม หรร อกองทกนรวมอสวงหารส มทรวพยธ (กอง1) หรร อหนนวยทรวสตธของทรวสตธเพรทอการลงทกนในอสวงหารส มทรวพยธ (REITs)
หรร อกองทกนรวมโครงสรข างพร ทนฐาน ซซงท อยมภน ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรส ษวทจวดการจะไมนคสดธรรมเนทยมการขายและรวบซร ทอครน
หนนวยลงทกนซต ทาซข อนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยกองทกนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายและรวบซร ทอครนหนนวยลงทกนใหข กบว กองทกนตข นทาง
• ชนองทาง Digital หมายถซง การซร ทอหนนวยลงทกนผนาน แอปพลสเคชวนท K-My Funds / แอปพลสเคชวนท K PLUS / K-Cyber Invest และหรร อชนองทางอรทนใดทททจะกตาหนด
เพสทมเตสม

K-FITL
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนสนการในอดทต มสไดข เปก นสสงท ยรนยวนถซงผลการดตาเนสนงานในอนาคต *

1. กองทรนมชกสรกระจสยกสรลงทรนในกองทรนรวมทชชมชนโยบสยลงทรนในหลสกหลสยทรน พยย สปน ทนงช ตรสสสรทรน ตรส
สสรหนช ช ซนชงผมขจนดกสรกองทรนจะมชกสรปรน บสนดสส วนกสรลงทรนในสปนทรน พยย ตสสงๆเพสชอใหข มชผลตอบแทนและควสมเสชชยง
ทชชคสดหวนงทชชเหมสะสมกนบสภสวะตลสด ซนชงบรปษนทจนดกสรไดข จนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยข อนหลนง 5 ปช โดยหลนก
ทรน พยย หรส อทรน พยย สปนทชชกองทรนเขข สลงทรนอสจมชคสสสหสนมพนนธย (Correlation) ใกลข เคชยงศมนยย หรส อตปดลบ ทสสใหข กสร
เคลสชอนไหวของรสคสสปนทรน พยย ไมส ไดข สอดคลข องกนนในทรกขณะ กองทรนจนงใชข อนตรสผลตอบแทนรข อยละ 7 ตส อปช เปป น
ตนวชชวช นด อยส สงไรกปตสม อนตรสผลตอบแทนทชชใชข เปป นตนวชชวช นดขข สงตข น เปป นเพชยงกสรกสสหนดตนวชชวช นดของกองทรนทชชเกปด
จสกกสรจนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยข อนหลนง 5 ปช ซนชงกองทรนมปไดข รนบประกนนผลตอบแทนดนงกลส สว ทนงช นช ช มมลคส สของ
ทรน พยย สปนทชชกองทรนลงทรนขนนช อยมสกนบสภสวะตลสดในขณะนนนช ดนงนนนช ผมขลงทรนอสจไดข รนบผลตอบแทนนข อยกวส สหรส อ
มสกกวส สอนตรสผลตอบแทนทชชกสส หนดเปป นตนวชชวช นดไดข โดยระยะเวลสลงทรนทชชเหมสะสมคสอลงทรนตนงช แตส 3 ปช ขนนช ไป
* กส อนวนนทชช 9 ต.ค.2563 ใชข อนตรสผลตอบแทนรข อยละ 7.5 ตส อปช เปป นตนวชชวช นด และไดข เชสชอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนน
ตนงช แตส วนนทชช 9 ต.ค.2563
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
11.78%

12.00%

% ตส อปช

4.00%

7.50%

7.48%

8.00%

7.37%

5.29%
2.89%

1.74%

0.00%
-4.00%
-8.00%

2560

-7.62%

2561

กองทกน

2562

2563

ดวชนทชท ทววดของกองทกน

หมายเหตก : ในปท ททกองทกนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดตาเนสนงานตวงแตน
ท วนว จวดตวงกองทก
ท
นจนถซงววนทตาการสกดทข ายของปท ปฏสทสนนวทน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -26.53%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 10.51% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชชเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสชอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Aggressive Allocation

K-FITL
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชช 25 กรมภสพนนธย 2564
K-FITL
ตววชท ทววด
ความผวนผวนของกองทกน *
ความผวนผวนของตววชท ทววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

2.60
1.06
9.16
0.30

6.19
1.62
8.10
0.32

11.95
3.40
10.94
0.30

23.45
7.25
16.07
0.30

3.65
7.43
11.10
0.30

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

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

4.15
7.44
10.51
0.30

หมายเหตก : * รข อยละตนอปท
วสธทการคตานวณผลการดตาเนสนงานของกองทกนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนสนงานของกองทกนรวม
ของสมาคมบรส ษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจกบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Aggressive Allocation ณ วนนทชช 25 กรมภสพนนธย 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FITL
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 5

17.84

21.70

30.63

3.66

8.60

9.72

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 25

9.37

15.79

18.41

-1.68

4.01

6.44

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 50

5.98

10.46

10.42

-5.11

3.15

5.44

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 75

3.54

6.98

4.03

-6.98

1.38

4.43

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 95

-0.46

-0.27

-3.37

-9.54

0.02

2.87

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 5

1.60

2.04

3.70

12.49

11.28

13.36

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 25

8.75

10.89

19.06

16.89

14.82

14.13

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 50

15.26

16.14

23.52

18.37

15.52

15.29

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 75

19.75

18.47

27.71

19.85

16.59

16.48

เปอรธ เซกนตธไทลธทท 95

23.07

20.98

29.62

22.90

17.45

16.87

K-FITL
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ขข อมมลอสชนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชชจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

4 ตกลาคม 2560
ไมนกตาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
192.48 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
11.4841 บาท/หนนวย
ซสทกอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซร ทอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทกนกววทตนาทตการซร
าการซรทอ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทกกน.ววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ท ทาของการซร ทอครวงท แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ท ทาของการซร ทอครวงท ถวดไป
ทกกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววทกนกทตววานการขายคร
ทตาการซร ทอขาย
ทกกน.
ววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
น เวลา 8.30 น. - 12.00

มมลคนาขวนตต
ท ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตต
ท ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงสนคนาขายครน

T+6 ครอ 6 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงสน T+6 เวลา 10.00 น.เปก นตข นไป)
คกณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสนส รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสชอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คกณพทรกานตธ ศรท สขก (ผมขจดว การกองทกนทางเลรอก), เรสท มบรส หาร 26 กกมภาพวนธธ 2561

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

ชนองทาง DIGITAL (K-CYBER INVEST แอปพลสเคชวนท K-MY FUNDS และ K PLUS)
บรส ษวท ไทยสมกทรประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมรองไทยประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนสตลสงคธ

ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรส ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทกนกสสกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวทน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชชอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองทกนจะลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมซซงท อยมภน ายใตข การบรส หารของบรส ษวทจวดการไดข ไมน
นข อยกวนา 50% ของ NAV ดวงนวนท บรส ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปอข งกวนธกรกรรมทททอาจกนอใหข เกสดความ
ขวดแยข งทางผลประโยชนธอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงทกนทททเปส ดใหข มทการลงทกนในกองทกนรวมภายใตข การ
บรส หารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกสดประโยชนธสงม สกดแกนผข ถม รอหนนวยลงทกนของทวงกองทก
ท
นรวมตข น
ทางและกองทกนรวมปลายทาง คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกนอใหข เกสดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนธไดข ทท www.kasikornasset.com

K-FITL

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 146.00%
(กรณทกองทกนจวดตว ทงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ท จดว ตวงกองทก
ท
น)
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทกนสงวนสสทธสททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนกวบหรร อเพรทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรส กา พลเมรองสหรวฐอเมรส กา หรร อผมขททมทถสทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรส กา หรร อบกคคลซซงท
โดยปกตสมทถสทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรส กา รวมถซงกองทรวพยธสนส ของบกคคลดวงกลนาวและบรส ษวทหรร อ
หข างหกขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ทนและดตาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรส กา

- การลงทกนในหนนวยลงทกนไมนใชนการฝากเงสน รวมทวงไมน
ท ไดข อยมภน ายใตข ความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงสนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน
ซซงท ผมขลงทกนอาจไมนไดข รวบเงสนลงทกนครนเตกมจตานวน
- ไดข รวบอนกมตว สจดว ตวงท และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารนางหนวงสรอชท ทชวนในการเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนรวมนท ทมสไดข เปก นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนของกองทกนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงทกนทททเสนอขายนวทน
ทวงนท
ท ท บรส ษวทจวดการกองทกนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนสนวนสรกปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 25 กกมภาพวนธธ 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผสดชอบในการดตาเนสนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปก นเทกจ
และไมนทตาใหข ผข อม รทนสตาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปชมเตปม

- ควสมเสชชยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพสจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทกน (credit rating) ซซงท เปก นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ท โดยพสจารณาจากผลการดตาเนสนงานทททผาน นมาและฐานะการเงสน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทกน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงทกน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดก มทความเสททยงตตทาทททสดก ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ท
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ทไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซงท ขซ ทนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงทกน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปก นตข น โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ทย เชนน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงสนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมนกกจะสมงขซ ทนดข วย ดวงนวทนราคา
ตราสารหนท ททททออกมากนอนหนข าจะมทการซร ทอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสนส ทททลงทกน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยธททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพสทมขซ ทนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงทกน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปก นตข น ซซงท พสจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทกน เชนน กองทกนรวมลงทกนดข วยสกกลเงสนดอลลารธ ในชนวงทททเงสนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขกง กองทกนรวม
จะไดข เงสนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชนวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ทนกวนาเดสมดข วยเชนนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปก นเครรท องมรอสตาควญในการบรส หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ท
- ปข องกนนควสมเสชชยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทกนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชชยงบสงสส วน โดยตข องระบกสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชชยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมกน บว ดกลยพสนสจของผมขจดว การกองทกนรวมในการพสจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชชยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองทกนลงทกน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตกการณธททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองทกน
ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตกการณธททสงน ผลกระทบตนออกตสาหกรรมนวทน กองทกนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม
(3) ควสมเสชชยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนชง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองทกนลงทกนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตกการณธททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปก นตข น กองทกนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรส มาณการซร ทอขายทรวพยธสนส ของกองทกน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ทอทรวพยธสนส กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสนส ทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยธสนส สกทธสเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซงท สะทข อนใหข เหกนถซง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองทกนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทกนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตตทา ดวงนวทน กองทกนรวมนท ทจซงมทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอสง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปก นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนข อยลง เปก นตข น
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