ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

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

กองทรนเปป ดเค สตสรร หรขนทรน–A ชนปดสะสมมมลคส ส
K STAR Equity Fund–A(A)
K-STAR-A(A)
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมหทขนทททเนข นลงททนหทขนพพ พนฐานดทททมทศกว ยภาพการเตตบโตในระยะยาว เพพทอมทงม หววงสรข างผลตอบแทนทททดท
สมมทาเสมอ พรข อมทวงจว
พ บจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลทมม อทตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงตน
สด ในสถานการณณตลาดทททอมานวยเพพทอเพตทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสวนพ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททน K-STAR-A(A) เสนอขายหนมวยลงททนตวงแตม
พ วนว ททท 2 ตทลาคม 2560 เปป นตข นไป
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหทขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากกมาไรสมวนเกตนททน(Capital Gain) และสะสมผลประโยชนณจากการลงททน (Total
Return)
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพตทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตมทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทมาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตม
พ 5 ปท ขซ พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงตนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงตนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรต ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนเนข นการซพ พอขายหทขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จซงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองททนหทขนทววท ไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรต หารการลงททน ทมาใหข กองททนนท พมทความเสททยงมากกวมา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยณอขางอตงโดยตรง เนพทองจากใชข เงตนลงททนในจมานวนทททนขอยกวมาจซงมทกมาไร/ขาดททนสมงกวมาการลงททนใน
หลวกทรวพยณอขางอตงโดยตรง
• การลงททนในหนมวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมณประกวนชทวตตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงตนลงททนคพน
มากกวมาหรพ อนข อยกวมาเงตนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
พ พ ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมณประกวนชทวตตควบ
หนมวยลงททนกมอนการตวดสตนใจลงททน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงททนเกตนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงททนทททจมาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรต ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพตนตจในการเลตกกองททนรวม และอาจยกเลตกคมาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยทดรวบคมาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนตนงาน (SD)

ตมทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตมทา

กลทมม หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตมทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com

K-STAR-A(A)

4 / 13

สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -1.06%
เงตนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงตนฝาก
: 3.98%
ขนสมงและโลจตสตตกสณ :
7.89%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 8.80%

(% NAV)
กลทมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ :
41.88%

ธนาคาร : 9.81%
พาณตชยณ : 10.49%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 18.21%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณตชยณ
ธนาคาร
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
ขนสมงและโลจตสตตกสณ
กลทมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ

(% NAV)
18.21%
10.49%
9.81%
8.80%
7.89%
41.88%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.แอดวานซณ อตนโฟรณ เซอรณ วตส (ADVANC)
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ธนาคารไทยพาณตชยณ (SCB)
บมจ.ธนาคารกสตกรไทย (KBANK)

(% NAV)
5.80%
5.46%
4.71%
4.47%
4.45%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวพน คทณควรพตจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสทดไมมเกตน 3.3170

3.00
2.50
2.00

เกปบจรตง 2.5668
เกปบจรตง 2.0063 สมงสทดไมมเกตน 2.0063

1.50

สมงสทดไมมเกตน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกปบจรตง 0.0321 สมงสทดไมมเกตน 0.1070 เกปบจรตง 0.1284 สมงสทดไมมเกตน 0.1338

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

นายทะเบทยน

เกปบจรตง 0.4000

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สทดของกองททน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพตทม ภาษทธรท กตจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพตทมเตตม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาม ยจรต ง

หมายเหตท : - คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนและคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนกรณทททเปป นคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนจากผมขถพอหนมวยลงททนจะเรท ยกเกปบเขข ากองททน
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงททนของกองททนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนตนการในอดทต มตไดข เปปนสตงท ยพนยวนถซงผลการดมาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยร แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
19.50%

20.00%

17.67%

16.00%
12.00%
8.00%

6.99%

% ตส อปช

5.45%

4.05%

4.00%

4.27%

0.00%
-4.00%
-8.00%
-12.00%

-7.85%
2560

-5.23%

-8.08%

-8.51%

2561

2562

กองททน

2563

2564

ดวชนทชท พววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดมาเนตนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทท
พ
นจนถซงววนทมาการสทดทข ายของปท ปฏตทตนนวพน
กองททน K-STAR-A(A) เสนอขายหนมวยลงททนตวงแตม
พ วนว ททท 2 ตทลาคม 2560 เปปนตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -37.21%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.55% 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 Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
K-STAR-A(A)
ตววชท พววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท พววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

19.50
17.67
12.80
12.05

5.75
3.41
11.40
10.32

8.83
5.56
12.33
11.06

19.50
17.67
12.80
12.05

4.85
5.14
19.49
19.38

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

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

3.06
2.76
17.55
17.40

ววนจวดตวงหรพ
พ อววนเรตท มเสนอขายชนตดหนมวยลงททน K-STAR-A(A) คพอ ววนททท 2 ตทลาคม 2560
หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
วตธทการคมานวณผลการดมาเนตนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนตนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรต ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-STAR-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

10.57

11.87

32.44

10.60

6.87

8.86

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

5.17

7.25

22.47

4.91

3.71

7.72

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

3.64

5.40

17.54

2.52

2.45

6.56

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

2.40

3.43

15.24

1.03

0.97

5.65

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

0.87

1.36

7.85

-2.75

-1.30

3.54

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

8.02

8.73

9.56

14.69

13.38

11.88

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

10.41

10.90

11.62

19.02

16.04

15.14

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

11.29

11.54

12.15

19.71

16.79

15.66

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

11.84

12.18

12.86

20.62

17.68

16.19

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

12.86

14.22

14.81

22.68

20.12

17.37

K-STAR-A(A)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงตนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2549

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทมาการ เวลา
น. - 15.30

1,946.71 ลข านบาท
44.6923 บาท/หนมวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคมบาท
าขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทมาการ เวลา
ววททนกทมววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตม
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตม
พ ทา

ไมมกมาหนด
10,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทมนาทมการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงตนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยณสนต รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-STAR-A(A)

คทณจรวสรวกษณ ววฒนสตงหะ (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรตท มบรต หาร 2 ตทลาคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 119.09%
(กรณทกองททนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทท
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-STAR-A(A)

ธนาคารกสตกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทตสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จมากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณตชยณ จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จมากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสตน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)
บรต ษวท ไทยสมททรประกวนชทวตต จมากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมพองไทยประกวนชทวตต จมากวด (มหาชน)
บรต ษวท เมพองไทยประกวนชทวตต จมากวด (มหาชน) เพพทอลมกคข ายมนตตลตงคณ
บรต ษวท หลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรต ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน ฟตนโนมทนา จมากวด
บรต ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธณ จมากวด
บรต ษวท เอฟดวบบลตวดท ประกวนชทวตต จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ กรทงไทย ซทมตโกข จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ กรทงศรท จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ กสตกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตตนาคตนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรทรป จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วตคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท พ จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ทตสโกข จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณตชยณ จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสตน จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ฟตนวนซมา จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ฟตนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ฟตลลตป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
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บรต ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณ ไอรมา จมากวด (มหาชน)
บรต ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เอเชทย เวลทณ จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน เวปลธณ เมจตก จมากวด
บรต ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน แอสเซนดณ เวลธณ จมากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรต ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททนกสตกรไทย จมากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกตดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสตทธตททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรต กา พลเมพองสหรวฐอเมรต กา หรพ อผมขททมทถตทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรต กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตตมทถตทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรต กา รวมถซงกองทรวพยณสนต ของบทคคลดวงกลมาวและบรต ษวทหรพ อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดมาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรต กา

พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป บรต ษวทจวดการจะคมานซงถซงประโยชนณของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตม
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถพอหนมวยลงททนเปปนสมาควญ โดยบรต ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม พอหนมวยลง
ททนทราบลมวงหนข าอยมางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตม
พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป คมา
อธตบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลมาว ผมานเวปบไซตณของ
บรต ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม พอหนมวยลงททนสามารถใชข ประโยชนณจากขข อมมลในการตวดสตนใจ
- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงตน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงตนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงตนลงททนคพนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนทมตว ตจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพตจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท พมตไดข เปปนการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรต ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรทปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดมาเนตนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปปนเทปจ
และไมมทมาใหข ผข อม พทนสมาควญผตด

K-STAR-A(A)
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพตจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพตจารณาจากผลการดมาเนตนงานทททผาม นมาและฐานะการเงตน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตมทากวมา
นมาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

ตมทากวมา
BBB

ตมทากวมา
BBB(tha)

ตมทากวมา
Baa

ตมทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดตตสมงทททสดท มทความเสททยงตมทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดตตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ
ชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงตนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยณสนต ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยณททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพตทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกตจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พตจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงตนดอลลารณ ในชมวงทททเงตนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงตนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดตมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครพท องมพอสมาควญในการบรต หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทมาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดทลยพตนตจของผมขจดว การกองททนรวมในการพตจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณณททสงม ผลกระทบตมอการดมาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณณททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวพน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกตดเหตทการณณททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกตจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรต มาณการซพ พอขายทรวพยณสนต ของกองททน
โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยณสนต กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยณสนต ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยณสนต สททธตเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนวพน กองททนรวมนท พจซงมทประสตทธตภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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