ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค 70:30 หรขนระยะยสวปน นผล-A ชนปดจส สยเงปนปน นผล
K Equity 70:30 LTF-A(D)
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K70LTF-A(D)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชเช ปป นกองทรนเปป ดทนทวไป ไมส สสมสรถนสสไปลดหยส อนภสษชไดข
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททน LTF ทททลงททนหทขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท มทความมวนท คง ไมมเกกนรข อยละ 70% ของมมลคมาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• สสาหรวบเงกนสมวนทททเหลพอ กองททนจะลงททนในเงกนฝากหรพ อตราสารหนท พทททมทความเสททยงตสทา
• กองททนจะไมมลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท พทททผข อม อกมทสทก ธกในการบวงควบไถม
ถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท พทททผข ถม พอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อกชสาระหนท พคพนกมอนกสาหนด (puttable) โดยมท
การกสาหนดผลตอบแทนไวข อยมางแนมนอนหรพ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท พยของสถาบวนการเงกนหรพ ออวตรา
ดอกเบท พยอพทน และไมมมทการกสาหนดเงพทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอขางอกงกวบปว จจวยอข างอกงอพทนเพกทมเตกม
• กองททน K70LTF-A(D) เสนอขายหนมวยลงททนตวงแตม
พ วนว ททท 1 กรกฎาคม 2563 เปป นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทววท ไปทททตของการรวบผลตอบแทนสมสทาเสมอจากเงกนปว นผล โดยไมมสามารถนสาไปลดหยมอนภาษท ไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตสทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทสาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจสานวนเงกนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคม รบ
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนใหข ใกลข เคทยงดวชนทตลาดหทขน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท พทททผข อม อกมท
สกทธกในการบวงควบไถมถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท พทททผข ถม พอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อกชสาระหนท พคพนกมอนกสาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวมาการลงททนในตราสารหนท พทววท ไป
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงททนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจสานวนหนมวยลงททนทททจสาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรก ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคสาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยทดรวบคสาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนกนงาน (SD)

ตสทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตสทา

กลทมม หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

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

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

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

ตสทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน

ตราสารหนท พทททสถาบวนการเงกนเปป นผมขออก
หทขนกมข ตววต แลกเงกน
ผม
ข
ร
ว
บ
รอง
ผม
ข
ร
ว
บ
อาวว
ล
ผมขสลวกหลวนงประเภทบรก การทางการเงกน
หรพ อตราสารหนท พทททออกโดยสถาบว
หรพ อผมขคส พาประกวน : 1.21%
: 1.77%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 5.10%
พวฒนาอสวงหารก มทรวพยย :
5.88%
พาณกชยย : 8.59%
ธนาคาร : 8.76%
หทขนกมข ตววต แลกเงกน
หรพ อตราสารหนท พทททออกโดยบรก ษวทเอกชน
พลวงงานและสาธารณม
: 8.82% ปโภค
: 12.41%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณกชยย
พวฒนาอสวงหารก มทรวพยย
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
กลทมม หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
กลทมม หลวกทรวพยยอพทน ๆ :
28.45%

พวนธบวตรหรพ อตราสารหนท พ
รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ
กระทรวงการคลวงคส พาประกวน
: 18.40%

(% NAV)
12.41%
8.76%
8.59%
5.88%
5.10%
28.45%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.แอดวานซย อกนโฟรย เซอรย วกส (ADVANC)
บมจ.ธนาคารกสกกรไทย (KBANK)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ. กวลฟย เอปนเนอรย จท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)

(% NAV)
4.29%
4.17%
3.73%
3.43%
3.31%

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 คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมมเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรกง 2.1809
เกปบจรกง 1.8725 สมงสทดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรกง 0.0300 สมงสทดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

เกปบจรกง 0.1284 สมงสทดไมมเกกน 0.1338 เกปบจรกง 0.1500

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาม สทดของกองททน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาม ยจรก ง

หมายเหตท : คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงททนของกองททนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขาย
หนมวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนกนการในอดทต มกไดข เปปนสกงท ยพนยวนถซงผลการดสาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย
(70%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผล
ตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐ
ระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนน ช เมสทอเปรช ยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช ท กช องทรนลงทรนบสงสส วนไมส มชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมส คสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งน ช หมดเสชยภสษช
* กส อนวนนทชท 16 ธ.ค. 2562 ใชข คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (70%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสล Mark-to-Market อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%)
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐ
ระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 16 ธ.ค.
2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
14.00%

12.37%

12.00%
10.00%

% ตส อปช

8.00%

7.33%

6.13%

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

1.20%
2563

2564

กองททน

ดวชนทชท พววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดสาเนกนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทท
พ
นจนถซงววนทสาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -11.60%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 11.07% 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
K70LTF-A(D)
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
YTD
K70LTF-A(D)
7.33
ตววชท พววด
12.37
ความผวนผวนของกองททน * 8.95
ความผวนผวนของตววชท พววด * 8.43

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

2.10
2.43
8.02
7.21

3.30
3.97
8.56
7.73

7.33
12.37
8.95
8.43

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

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

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

5.68
12.47
11.07
10.33

หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
วกธทการคสานวณผลการดสาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรก ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K70LTF-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

10.57

11.87

32.44

10.60

6.87

8.86

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

5.17

7.25

22.47

4.91

3.71

7.72

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

3.64

5.40

17.54

2.52

2.45

6.56

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

2.40

3.43

15.24

1.03

0.97

5.65

เปอรย เซปนตยไทลยทท 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

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

8.02

8.73

9.56

14.69

13.38

11.88

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

10.41

10.90

11.62

19.02

16.04

15.14

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

11.29

11.54

12.15

19.71

16.79

15.66

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

11.84

12.18

12.86

20.62

17.68

16.19

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

12.86

14.22

14.81

22.68

20.12

17.37

K70LTF-A(D)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจมายเงกนปว นผลใหข แกมผข ถม พอหนมวยลงททนไมมเกกนปท ละ 2 ครวงพ ศซกษารายละเอทยดเพกทมเตกมจากหนวงสพอ
ชท พชวน (พกจารณาจมายททกสก พนเดพอน ก.พ. และ ส.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปก ดสมทดทะเบทยน
ววนจมายเงกนปว นผล
เงกนปว นผลตมอหนมวย (บาท)
2
31 สกงหาคม 2564
14 กวนยายน 2564
0.10
1
1 มทนาคม 2564
15 มทนาคม 2564
0.28
จมายเงกนปว นผล ทวงหมดจส
พ
านวน 2 ครวงพ รวมเปป นเงกน 0.38 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤศจกกายน 2548

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

7.84 ลข านบาท

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

500
มมลคมบาท
าขวนตส
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตส
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทสาการ เวลา
ววททนกทสววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตส
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตส
พ ทา

ไมมกสาหนด
25,000 ลข านบาท
15.4256 บาท/หนมวย
าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทสนาทสการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคพน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K70LTF-A(D)

คทณนราธกป พฤทธกธธโนปจวย (ผมขจดว การกองททนตราสารททน และผมขจดว การกองททนมวลตกแอสเซท), เรกท มบรก หาร 4
มกราคม 2564
ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 107.19%
(กรณทกองททนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทท
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K70LTF-A(D)

ธนาคารกสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จสากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน ฟกนโนมทนา จสากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จสากวด(มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรย ส (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท พ จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน เวปลธย เมจกก จสากวด
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บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จสากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จสากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมพองสหรวฐอเมรก กา หรพ อผมขททมทถกทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรก กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรก กา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลมาวและบรก ษวทหรพ อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดสาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป บรก ษวทจวดการจะคสานซงถซงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตส
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถพอหนมวยลงททนเปปนสสาควญ โดยบรก ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม พอหนมวยลง
ททนทราบลมวงหนข าอยมางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนตส
พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป คสา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลมาว ผมานเวปบไซตยของ
บรก ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม พอหนมวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงกนลงททนคพนเตปมจสานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท พมกไดข เปปนการแสดงวมาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรทปขข อมมลสสาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดสาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปปนเทปจ
และไมมทสาใหข ผข อม พทนสสาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท พ โดยพกจารณาจากผลการดสาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตสทากวมา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

ตสทากวมา
BBB

ตสทากวมา
BBB(tha)

ตสทากวมา
Baa

ตสทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตสทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชสาระหนท พ
ไดข ตามกสาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตสทามากทททจะไมมสามารถ
ชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตสทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พกจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทสากสาไรในชมวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขปงและขายทสากสาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดกมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครพท องมพอสสาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทสาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดสาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวพน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรก มาณการซพ พอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคสานวณจากมมลคมาทททตสทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตสทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตสทา ดวงนวพน กองททนรวมนท พจซงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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