ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

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

กองทรนเปป ดเค หรขนระยะยสว-C ชนปด LTF
K Equity LTF-C(L)
KEQLTF-C(L)
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

กองทรนนชไช มส เปป ดใหข ซสอช เพปพมตนงช แตส วนนทชพ 1 มกรสคม 2563 เปป นตข นไป
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองททน LTF ทททลงททนในหทขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท กระจายการลงททนในหลายกลทมล อทตสาหกรรม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงล หววงใหข ผลประกอบการสมงกวลาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กกคพอ เมพทอลงททนแลข วตข องถพอหนลวยลงททนไวข ไมล
นข อยกวลา 7 ปท ปฏฏทฏน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพฏทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงฏนทททแนลนอน หรพ อรวกษาเงฏนตข นใหข อยมคล รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตกม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรฏ ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชพสสส คนญ
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสฏทธฏประโยชนนทางภาษท ททระบทไวข ในคมมล พอการลงททนในกองททนรวมหทขนระยะยาว
• ผมขถพอหนลวยลงททนของกองททน LTF จะไมลไดข รวบสฏทธฏประโยชนนทางภาษท หากไมลปฏฏบตว ฏตามเงพทอนไขการลงททนและจะตข องคพนสฏทธฏ
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงฏนเพฏทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดข วย โดยผมขถพอหนลวยลงททนทททลงททนตวงแตล
พ วนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมลสามารถไดข รวบสฏทธฏประโยชนน
• ผมขถพอหนลวยลงททนทททถพอครองหนลวยลงททนกลอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมลสามารถนตาหนลวยลงททนของกองททนไปจตาหนลาย จลาย โอน
จตานตา หรพ อนตาไปเปก นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวลาจะมทการขายคพนหนลวยลงททนเกฏนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงททนทททจตาหนลายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรฏ ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพฏนฏจในการเลฏกกองททนรวม และอาจยกเลฏกคตาสวงท ซพ พอขายหนลวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชพยงทชพสสส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนฏนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมล หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชพลงทรน
อพทน ๆ : -0.26%
เงฏนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทลาเงฏนฝาก
: 1.55%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 7.12%
พวฒนาอสวงหารฏ มทรวพยน :
7.71%
พาณฏชยน : 12.47%

ธนาคาร : 12.54%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณฏชยน
พวฒนาอสวงหารฏ มทรวพยน
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
กลทมล หลวกทรวพยนอพทน ๆ

(% NAV)
กลทมล หลวกทรวพยนอพทน ๆ :
40.70%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 18.17%

(% NAV)
18.17%
12.54%
12.47%
7.71%
7.12%
40.70%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.แอดวานซน อฏนโฟรน เซอรน วฏส (ADVANC)
บมจ.ธนาคารกสฏกรไทย (KBANK)
บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ. กวลฟน เอกนเนอรน จท ดทเวลลอปเมนทน (GULF)

(% NAV)
6.31%
5.78%
5.32%
4.89%
4.82%

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวพน คทณควรพฏจารณาการเรท ยกเกกบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสทดไมลเกฏน 2.4343

2.40
2.00

เกกบจรฏง 2.1809
เกกบจรฏง 1.8725 สมงสทดไมลเกฏน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมลเกฏน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกกบจรฏง 0.0300 สมงสทดไมลเกฏน 0.1070

การจวดการ

เกกบจรฏง 0.1284 สมงสทดไมลเกฏน 0.1338 เกกบจรฏง 0.1500

ผมขดแม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

คลาใชข จลายอพทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตท : - คลาใชข จาล ยอพทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาล สทดของกองททน
- คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพฏทม ภาษทธรท กฏจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

ไมลมท

ไมลมท

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพฏทมเตฏม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพฏทมเตฏม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมลมท

ไมลมท

ตามทททจาล ยจรฏ ง

หมายเหตท : - คลาปรวบกรณทขายคพนกลอนระยะเวลาถพอครองทททกตาหนด (Exit Fee) : ยกเวข น
- คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปก นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสฏกรไทย : ปว จจทบนว ไมลเรท ยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : บรฏ ษวทจวดการจะเรท ยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทตาการลลาสทดกลอน
ววนทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน (ตวงแตล
พ วนว ททท 15 มท.ค. 2564 เปก นตข นไป)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนฏนการในอดทต มฏไดข เปกนสฏงท ยพนยวนถซงผลการดตาเนฏนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

40.53%
40.00% 34.15%
30.00%
20.00%

% ตส อปช

23.85%

19.12%
15.60%

14.56%

20.63%
17.30%

17.67%

10.00%

10.71%

4.87% 4.27%

0.00%
-5.23% -3.63%

-10.00%
-20.00%

2555

2556

2557

2558

-5.23%
-11.04%

-9.87% -8.08%

-11.02%-11.23%
2559

กองททน

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท พววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดตาเนฏนงานตวงแตล
พ วนว จวดตวงกองทท
พ
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏฏทฏนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -38.12%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.70% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Large Cap
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

10.71
17.67
12.87
12.05

2.94
3.41
11.66
10.32

4.90
5.56
12.35
11.06

10.71
17.67
12.87
12.05

1.08
5.14
19.77
19.38

2.34
4.62
16.70
16.19

5.34
8.31
16.64
15.72

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2564
KEQLTF-C(L)
ตววชท พววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท พววด *

7.33
9.59
20.08
18.51

หมายเหตท : * รข อยละตลอปท
วฏธทการคตานวณผลการดตาเนฏนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนฏนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรฏ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชพ 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KEQLTF-C(L)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรน เซกนตนไทลนทท 5

8.24

17.28

25.14

7.52

7.38

8.97

เปอรน เซกนตนไทลนทท 25

4.00

7.36

20.08

3.57

4.12

7.81

เปอรน เซกนตนไทลนทท 50

3.26

5.23

14.68

1.08

2.58

6.23

เปอรน เซกนตนไทลนทท 75

2.37

4.24

12.34

-2.21

1.30

4.97

เปอรน เซกนตนไทลนทท 95

1.48

3.26

8.35

-3.35

-0.62

4.18

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรน เซกนตนไทลนทท 5

10.80

11.16

11.85

19.29

16.30

15.02

เปอรน เซกนตนไทลนทท 25

11.04

11.62

12.53

20.18

17.15

15.66

เปอรน เซกนตนไทลนทท 50

11.47

11.95

12.95

21.32

17.70

16.15

เปอรน เซกนตนไทลนทท 75

12.07

12.51

13.42

22.65

18.82

16.50

เปอรน เซกนตนไทลนทท 95

19.08

23.66

22.36

29.25

22.18

17.12

KEQLTF-C(L)
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงฏนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชพจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

19 ตทลาคม 2547

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

11,715.44 ลข านบาท
33.7771 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนตต
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนตต
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนตต
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตต
พ ทา

ไมลกตาหนด
10,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมลกตาหนด
ไมลกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงฏนคลาขายคพน

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

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KEQLTF-C(L)

คทณนฤมล วลองวทฒฏพรชวย (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรฏท มบรฏ หาร 20 ตทลาคม 2551

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 52.83%
(กรณทกองททนจวดตว พงไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
พ จดว ตวงกองทท
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

KEQLTF-C(L)

ธนาคารกสฏกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทฏสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสฏน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวท เมพองไทยประกวนชทวฏต จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวท หลวกทรวพยน เมยนแบงกน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน ฟฏนโนมทนา จตากวด
บรฏ ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน โรโบเวลธน จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย ซทมฏโกข จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน กสฏกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เกทยรตฏนาคฏนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลกก จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วฏคเคอรน ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท พ จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณฏชยน จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสฏน จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ฟฏนวนซลา จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ฟฏนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ฟฏลลฏป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยน ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรฏ ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จตากวด
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บรฏ ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน เวกลธน เมจฏก จตากวด
บรฏ ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงททน แอสเซนดน เวลธน จตากวด
บรฏ ษวทฮววท เซลงเฮง โกลดน ฟฏวเจอรน ส จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรฏ ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททนกสฏกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสฏกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธฏน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหข เกฏดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสฏทธฏททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรฏ กา พลเมพองสหรวฐอเมรฏ กา หรพ อผมขททมทถฏทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรฏ กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตฏมทถฏทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรฏ กา รวมถซงกองทรวพยนสนฏ ของบทคคลดวงกลลาวและบรฏ ษวทหรพ อ
หข างหทขนสลวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดตาเนฏนกฏจกรรมในสหรวฐอเมรฏ กา

พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป บรฏ ษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนนของผมข
กสรเปลชพยนแปลงมมลคส สขนนช ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนตต
สนพงซสอช ครน งช ถนดไป
ถพอหนลวยลงททนเปกนสตาควญ โดยบรฏ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม พอหนลวยลง
ททนทราบลลวงหนข าอยลางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนตต
พ ทาของการสวงท ซพ พอครวงพ ถวดไป คตา
อธฏบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลลาว ผลานเวกบไซตนของ
บรฏ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม พอหนลวยลงททนสามารถใชข ประโยชนนจากขข อมมลในการตวดสฏนใจ
- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงฏน รวมทวงไมล
พ ไดข อยมภล ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงฏนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมลไดข รวบเงฏนลงททนคพนเตกมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว ฏจดว ตวงพ และอยมภล ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพฏจารณารลางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนท พมฏไดข เปกนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรฏ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสลวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผฏดชอบในการดตาเนฏนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปกนเทกจ
และไมลทตาใหข ผข อม พทนสตาควญผฏด

KEQLTF-C(L)
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพฏจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปกนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพฏจารณาจากผลการดตาเนฏนงานทททผาล นมาและฐานะการเงฏน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตตทากวลา
นลาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดฏตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชตาระหนท พ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดฏตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกฏดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกฏจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปกนตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทฏศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชลน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงฏนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมลกกจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากลอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนฏ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชฏญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพฏทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกฏจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปกนตข น ซซงท พฏจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงฏนดอลลารน ในชลวงทททเงฏนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดข เงฏนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวลาเดฏมดข วยเชลนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปกนเครพท องมพอสตาควญในการบรฏ หารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตลอไปนท พ
- ปของกนนควสมเสชพยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกล บว ดทลยพฏนฏจของผมขจดว การกองททนรวมในการพฏจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมล
- ไมส ปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกฏดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกฏดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนฏนงาน ฐานะทางการเงฏน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดตาเนฏนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกฏดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกฏดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวพน กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนฏนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกฏดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกฏดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง
เศรษฐกฏจ สวงคม เปกนตข น กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนฏนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรฏ มาณการซพ พอขายทรวพยนสนฏ ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพ พอทรวพยนสนฏ กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยนสนฏ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคลาทรวพยนสนฏ สททธฏเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหกนถซง
ประสฏทธฏภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตตทา ดวงนวพน กองททนรวมนท พจซงมทประสฏทธฏภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอฏง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนข อยลง เปกนตข น
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