
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค พรรอพเพอรรตช ช  เซคเตอรร

K Property Sector Fund
K-PROP

• กองทรนรวมทรนพยรสปนทสงเลสอก
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund) ทชทเนขนลงทรนในหมวดพนฒนสอสนงหสรปมทรนพยร

• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทน ชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนนช ชลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรม จจงมชควสมเสชทยงทชทผมขลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปร นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนรวมลงททนในตราสารภายใตขหมวดอสวงหารรมทรวพยย (Property Sector) ทว ทงในและตตางประเทศ เชตน หนตวยลง

ททนของกองททนรวมอสวงหารรมทรวพยย,  REITs  หนตวยของกองททนรวมโครงสรข างพพ ทนฐานทททอยมตในหมวดพวฒนา

อทตสาหกรรมอสวงหารรมทรวพยย, หทขนในหมวดพวฒนาอทตสาหกรรมอสวงหารรมทรวพยย

• ลงททนในตราสารตตางประเทศไมตเกรน 79% ของมมลคตาทรวพยยสรนสททธรของกองททน และปของกวนความเสททยงอวตราแลก

เปลททยนตามดทลยพรนรจของผมขจวดการกองททน

• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ ทอขายลตวงหนขาเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทตงหววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ทววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในอสวงหารรมทรวพยย

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงรนปวนผลระหวตางการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาตราสารทททกองททนรวมไปลงททน ซซทงอาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซ ทนหรพอลดลงจน

ตตทากวตามมลคตาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตว ทงแตต 5 ปท  ขซ ทนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนตนอน หรพอรวกษาเงรนตขนใหขอยมตครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท ทชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรรษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมตเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ทดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปร นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนลงททนเฉพาะเจาะจงในหมวดพวฒนาอสวงหารรมทรวพยย จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนมากกวตากองททนรวมทวทวไปททท

กระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม ดวงนว ทน ผมขลงททนควรศซกษาขขอมมลของหมวดพวฒนาอสวงหารรมทรวพยยกตอนการตวดสรนใจลง

ททน

• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ ทอขายลตวงหนขาเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน ทตาใหขกองททนนท ทมทความเสททยงมากกวตา

กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนพทองจากใชขเงรนลงททนในจตานวนทททนขอยกวตาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวตาการลงททนใน

หลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง

• กองททนปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพรนรจของผมขจวดการกองททน ผมขลงททนอาจขาดททนหรพอกตาไรจากอวตราแลก

เปลททยนไดข

• กองททนนท ทกระจทกตววในประเทศสรงคโปรย ผมขลงททนจซงควรพรจารณาการกระจายความเสททยงของพอรยตการลงททนโดยรวมของตนเองดขวย

• การลงททนในหนตวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวรตควบการลงททนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงรนลงททนคพน

มากกวตาหรพอนขอยกวตาเงรนทททไดขลงททนไป ทว ทงนท ท ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวรตควบ

หนตวยลงททนกตอนการตวดสรนใจลงททน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวตาจะมทการขายคพนหนตวยลงททนเกรนกวตา 2 ใน 3 ของจตานวนหนตวยลงททนทททจตาหนตายไดขแลขวทว ทงหมด บรรษวทจวดการ

อาจใชขดทลยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคตาสวทงซพ ทอขายหนตวยลงททนทททไดขรวบไวขแลขวหรพอหยทดรวบคตาสวทงดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)

< 5% 5% - 10% 15% - 25% > 25%10% - 15%

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนรนงาน (SD)

general large cap mid/small sector

ตตทา สมง

กลทตมหทขนทททเนขนลงททน

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (high issuer concentration risk)

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต ทาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตตละรายทททกองททนลงททนมากกวตา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

บสงสสวน ไมสปของกนนดรลยพปนปจ

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงรนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทตาเงรนฝาก

: 3.92%

Property Fund & Real

Estate Investment Trusts

or REITs  - Foreign :

51.41%หนตวยลงททน : 1.97%

กองททนรวมอสวงหารรมทรวพยยและกองทรวสตยเพพทอการลงททนในอสวงหารรมทรวพยยหรพอ

REITs - ในประเทศ : 30.21%

กองททนรวมโครงสรข างพพ ทนฐาน

- ในประเทศ : 6.29%

ขนสตงและโลจรสตรกสย :

4.61%

พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย :

1.57%

อพทน ๆ : -1.10%

กลทตมหลวกทรวพยยอพทน ๆ :

1.12%

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
PROPERTY FUND & REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS OR REITS  - 

FOREIGN 

51.41%

กองททนรวมอสวงหารรมทรวพยยและกองทรวสตยเพพทอการลงททนในอสวงหารรมทรวพยยหรพอ 

REITS - ในประเทศ 

30.21%

กองททนรวมโครงสรข างพพ ทนฐาน - ในประเทศ 6.29%

ขนสตงและโลจรสตรกสย 4.61%

พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย 1.57%

กลทตมหลวกทรวพยยอพทน ๆ 1.12%

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563 ทว ทงนท ท คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
6.80%ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (AREIT.SP) 

6.25%ทรวสตยเพพทอการลงททนในอสวงหารรมทรวพยยและสรทธรการเชตาอสวงหารรมทรวพยยเพพทออทตสาห

กรรมเฟรเซอรยส พรตอพเพอรยตท ท (TREIT) 

5.05%KEPPLE DC REIT (KDCREIT.SP) 

4.81%MAPLETREE LOGISTICS TRUST (MLT.SP) 

4.79%MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (MINT.SP) 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563 ทว ทงนท ท คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ทน คทณควรพรจารณาการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกรบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คตาใชขจตายอพทนๆ รวมคตาใชขจตาย

เกตบจรรง 1.0700

เกตบจรรง 0.0268 เกตบจรรง 0.0803 เกตบจรรง 0.0100

เกตบจรรง 1.1871

สมงสทดไมตเกรน 3.2100

สมงสทดไมตเกรน 0.2675 สมงสทดไมตเกรน 0.3210

สมงสทดไมตเกรน 1.0700

สมงสทดไมตเกรน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กรบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกรบจสกกองทรน

หมายเหตท : คตาใชขจตายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลตาสทดของกองททน

คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมมลคตาเพรทม ภาษทธทรกรจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกรบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกรบจรปง

คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททน (Front-end Fee) 1.00%3.00%

คตาธรรมเนทยมการรวบซพ ทอคพนหนตวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คตาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจตายจรรง

หมายเหตท : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซพ ทอคพนหนตวยลงททนของกองททนตขนทางหรพอคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตตอวตราใดจะสมงกวตา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดขเปตนสรทงยพนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมกองทรนรวมอสนงหสรปมทรนพยรและกอง
ทรนสตรเพสทอกสรลงทรนในอสนงหสรปมทรนพยรของตลสดหลนกทรนพยรแหสงประเทศไทย (50%) และ ดนชนช FTSE ST Real 
Estate Investment Trusts Total Return SGD  (50%) ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยน เมสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ 
วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

24.00%

2559 2560 2561 2562

4.49%

13.82%

4.11%

22.50%

1.38%

17.82%

3.04%

20.60%

กองททน ดวชนทชท ทววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว ทง กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตว ทงแตตววนจวดตว ทงกองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปทปฏรทรนนว ทน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -31.88%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 11.06% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Fund of Property fund -Thai and 
Foreign

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7 / 13  K-PROP



7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-PROP -19.60 -21.08 -11.15 4.25 N/A N/A 5.34-19.60

ตววชท ทววด -21.53 -23.86 -14.40 3.50 N/A N/A 4.08-21.53

ความผวนผวนของกองททน * 35.47 25.85 19.21 11.97 N/A N/A 11.0635.47

ความผวนผวนของตววชท ทววด * 34.74 25.62 19.22 11.80 N/A N/A 10.8234.74

หมายเหตท : * รข อยละตตอปท

วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรรษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Fund of Property fund -Thai and Foreign ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PROP

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

-15.59 5.19-18.37 -8.14 8.49 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 5

-18.02 4.47-19.50 -8.95 6.01 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 25

-18.78 3.53-21.08 -10.05 5.69 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 50

-19.42 3.36-21.65 -12.04 5.64 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 75

-22.34 2.72-22.75 -15.30 4.80 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

27.71 11.7420.90 15.84 10.98 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 5

30.97 12.1723.21 17.50 10.98 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 25

33.57 12.5524.42 18.22 11.12 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 50

34.72 13.0225.54 18.81 11.64 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 75

35.58 13.6925.85 19.83 11.88 N/Aเปอรยเซตนตยไทลยททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

มทนโยบายในการจตายเงรนปวนผลใหขกวบผมขถพอหนตวยลงททนไมตเกรนปทละ 4 ครว ทง ศซกษารายละเอทยดเพรทมเตรมจาก

หนวงสพอชท ทชวน

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว ทงททท ววนปรดสมทดทะเบทยน ววนจตายเงรนปวนผล เงรนปวนผลตตอหนตวย (บาท)

 11 2 ธวนวาคม 2562 13 ธวนวาคม 2562  0.12

 10 2 กวนยายน 2562 13 กวนยายน 2562  0.58

 9 31 พฤษภาคม 2562 14 มรถทนายน 2562  0.46

 8 28 กทมภาพวนธย 2562 14 มทนาคม 2562  0.54

 7 31 สรงหาคม 2561 14 กวนยายน 2561  0.42

 6 31 พฤษภาคม 2561 14 มรถทนายน 2561  0.27

 5 30 พฤศจรกายน 2560 14 ธวนวาคม 2560  0.45

 4 31 สรงหาคม 2560 14 กวนยายน 2560  0.40

 3 28 กทมภาพวนธย 2560 14 มทนาคม 2560  0.14

 2 30 พฤศจรกายน 2559 14 ธวนวาคม 2559  0.11

จตายเงรนปวนผล ทว ทงหมดจตานวน 11 ครว ทง รวมเปตนเงรน 3.62 บาท

บมจ. ธนาคารไทยพาณรชยยผมขดมแลผลประโยชนร

1 มรถทนายน 2559วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 35,999 ลขานบาท

ไมตกตาหนด

23,746.77 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 8.7256 บาท/หนตวย

ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซพ ทอ ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ทนตตทาของการซพ ทอครว ทงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ทนตตทาของการซพ ทอครว ทงถวดไป

ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 13.30 น.ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 13.30 น. ววนทตาการขายคพน ททกววนทตาการซพ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 13.30 น.

มมลคตาขว ทนตตทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว ทนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงรนคตาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1 คพนเงรน T+5)

T+5 คพอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสรนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คทณธทรววฒนย บรรเจรดสททธรกทล (ผมขจวดการกองททนตราสารททน), เรรทมบรรหาร 1 มรถทนายน 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทตากวบ 74.73%

(กรณทกองททนจวดตว ทงไมตถซง 1 ปทจะแสดงคตาตว ทงแตตจวดตว ทงกองททน)
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ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทรสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสรน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)

บรรษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนรตลรงคย

บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ ทอขายหนตวยลงททน ฟร นโนมทนา จตากวด

บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ ทอขายหนตวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมรโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ท จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ทรสโกข  จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณรชยย จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซพ ทอขายหนตวยลงททน เซตนทรวล เวลธย โซลมชวทน จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร นวนซตา จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร ลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กรมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยย ไอรตา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน

10 / 13  K-PROP



บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด

บรรษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพ ทอขายหนตวยลงททน เวตลธย เมจรก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสรกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชว ทน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกตอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสรทธรทททจะไมตเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรรกา พลเมพองสหรวฐอเมรรกา หรพอผมขทททมทถรทนฐานอยมตในสหรวฐอเมรรกา หรพอบทคคลซซทง

โดยปกตรมทถรทนทททอยมตในสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยยสรนของบทคคลดวงกลตาวและบรรษวทหรพอ

หขางหทขนสตวนซซทงจวดใหขมทขซ ทนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

 - การลงททนในหนตวยลงททนไมตใชตการฝากเงรน รวมทว ทงไมตไดขอยมตภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน

ซซทงผมขลงททนอาจไมตไดขรวบเงรนลงททนคพนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตรจวดตว ทง และอยมตภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพรจารณารตางหนวงสพอชท ทชวนในการเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนรวมนท ทมรไดขเปตนการแสดงวตาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ทชวนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนตวยลงททนทททเสนอขายนว ทน

ทว ทงนท ท บรรษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ทชวนสตวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวตาขขอมมลดวงกลตาวถมกตของ ไมตเปตนเทตจ

และไมตทตาใหขผมขอพทนสตาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนตาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ท โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผตานมาและฐานะการเงรน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ท

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นตาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดรตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมตสามารถชตาระหนท ท

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดรตรองลงมาและถพอวตามทความเสททยงตตทามากทททจะไมตสามารถ

  ชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมตสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวตา

นตาลงททน

ตตทากวตา

BBB

ตตทากวตา

BBB(tha)

ตตทากวตา

Baa

ตตทากวตา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซทงขซ ทนกวบปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมพองทว ทงในและตตางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ทย เชตน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมตกตจะสมงขซ ทนดขวย ดวงนว ทนราคา

ตราสารหนท ททททออกมากตอนหนขาจะมทการซพ ทอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสรนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวตา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคตาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ ทนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปวจจวยทางการเมพองทว ทงในและตตางประเทศ เปตนตขน ซซทงพรจารณาไดขจากคตา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคตา SD สมง แสดงวตากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตตอมมลคตาของหนตวยลงททน เชตน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงรนดอลลารยในชตวงทททเงรนบาทอตอน แตตขายทตากตาไรในชตวงทททบาทแขตง กองททนรวม

จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชตวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ทนกวตาเดรมดขวยเชตนกวน ดวงนว ทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครพทองมพอสตาควญในการบรรหารความเสททยงดวง

กลตาว ซซทงทตาไดขดวงตตอไปนท ท

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสตวนการปของกวนความเสททยงไวขอยตางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมตกวบดทลยพรนรจของผมขจวดการกองททนรวมในการพรจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมต 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตทการณยทททสตงผลกระทบตตอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตทการณยทททสตงผลกระทบตตออทตสาหกรรมนว ทน กองททนดวง

กลตาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตทการณยทททสตงผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมพอง 

เศรษฐกรจ สวงคม เปตนตขน กองททนดวงกลตาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผวนผวนมากกวตา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซพ ทอขายทรวพยยสรนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคตาทททตตทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซพ ทอทรวพยยสรนกวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสรนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผตานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคตาทรวพยยสรนสททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองททนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนขอยเพทยงใด เชตน หากกองททนรวมมทคตา 

TE ตตทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ทน กองททนรวมนท ทจซงมทประสรทธรภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคตา TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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