รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค หทนข ททนบรปพตร รเพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K Flexible Equity RMF
KFLRMF

• กองททนรวมผสมแบบไมสกสส หนดสรดสสวนกสรลงททนในตรสสสรแหสงททน
• กองททนรวมทลมพ นล โยบสยเปป ดใหขมกล สรลงททนในกองททนรวมอสนพ ภสยใตขบลจ.เดลยวกรน
• กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมสมกล สรลงททนในตสสงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททกระจายการลงททนในหทนข ตราสารแหหงหนท น และหรรอเงสนฝาก โดยสามารถปรวบสวดสหวนการลงททนในหทนข
ไดขตงวน แตห 0% ถถง 100% ของมมลคหาทรวพยยสนส สททธสของกองททน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซรอน ขายลหวงหนขาเพรทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรสหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนนทอน าจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรสษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมหจาจ กวดอวตราสหวน
• กองททนจะไมหลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซรอน ขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซรอน ขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมทสทส ธสในการบวงควบไถห
ถอนครนกหอนกจาหนด (callable) หรรอตราสารหนททน ทผถมข รอมทสทส ธสเรทยกใหขผอมข อกชจาระหนทคน รนกหอนกจาหนด (puttable) โดยมท
การกจาหนดผลตอบแทนไวขอยหางแนหนอนหรรอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยน ของสถาบวนการเงสนหรรออวตรา
ดอกเบทยน อรทน และไมหมทการกจาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอาข งอสงกวบปว จจวยอขางอสงอรทนเพสทมเตสม
กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงห หววงใหขผลประกอบการสมงกวหาดวชนทชทวน ดว (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการลงททนระยะยาวเพรทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งททนจะไดขรบว สสทธสประโยชนยทางภาษท เมรทอปฏสบตว สตาม
เงรทอนไขการลงททน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซถงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขถนน หรรอลดลงจนตจทา
กวหามมลคหาทททลงททนและทจาใหขขาดททนไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจจานวนเงสนทททแนหนอน หรรอรวกษาเงสนตขนใหขอยมคห รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลยพ งของกองททนนลล
- อสสนหนวงสรอชทชน วนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรสษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซรอน ขายลหวงหนขาเพรทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรสหารการลงททน ทจาใหขกองททนนทมน ทความเสททยงมากกวหา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอสงโดยตรง เนรทองจากใชขเงสนลงททนในจจานวนทททนอข ยกวหาจถงมทกาจ ไร/ขาดททนสมงกวหาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอาข งอสงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซรอน ขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททน ทผอมข อกมท
สสทธสในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกจาหนด (callable) หรรอตราสารหนททน ทผถมข รอมทสทส ธสเรทยกใหขผอมข อกชจาระหนทคน รนกหอนกจาหนด (puttable)
ซถงท มทความเสททยงมากกวหาการลงททนในตราสารหนททน ทวว ไป
• ผมลข งททนควรศถกษาขขอมมลเกททยวกวบสสทธสประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมห รอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการเลทยน งชทพ
• ผมถข รอหนหวยลงททนของกองททน RMF จะไมหไดขรบว สสทธสประโยชนยทางภาษท หากไมหปฏสบตว สตามเงรทอนไขการลงททนและจะตของครนสสทธส
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงสนเพสทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนหวยลงททนของกองททน RMF นทจน ะนจาไปจจาหนหาย,จหาย,โอน,จจานจาหรรอนจาไปเปป นประกวนมสไดข
• กองททนนทมน ทการลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรสษวทจวดการเดทยวกวนไมหจาจ กวดอวตราสหวน ซถงท อาจกหอใหขเกสดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงททนในหนหวยลงททนภายใตขการจวดการของบรสษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายครนหนหวยลงททนเกสนกวหา 2 ใน 3 ของจจานวนหนหวยลงททนทททจาจ หนหายไดขแลขวทวงน หมด บรสษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพสนสจในการเลสกกองททนรวม และอาจยกเลสกคจาสวทงซรอน ขายหนหวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรรอหยทดรวบคจาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลยพ งทลสพ สส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนสนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนถทงมากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
กลทมห หลวกทรวพยยอทนร ๆ :
38.56%

อรทน ๆ : 0.74%
อาหารและเครรทองดรทม :
6.38%
ธนาคาร : 7.02%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ขนสหงและโลจสสตสกสย
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร
ธนาคาร
อาหารและเครรอท งดรทม
กลทมห หลวกทรวพยยอทรน ๆ

(% NAV)
พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวสสาหกสจ
กระทรวงการคลวงคจาน ประกวน
: 6.30%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 22.52%

เงสนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทหาเงสนฝาก
: 2.96%
ขนสหงและโลจสสตสกสย :
8.05%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร
: 7.47%

(% NAV)
22.52%
8.05%
7.47%
7.02%
6.38%
38.56%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทหาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ปตท.สจารวจและผลสตปส โตรเลทยม (PTTEP)
บมจ.ซทพท ออลลย (CPALL)
บมจ.แอดวานซย อสนโฟรย เซอรยวสส (ADVANC)

(% NAV)
7.81%
5.95%
4.16%
3.94%
3.88%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนลยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพสจารณาการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมหเกสน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรสง 2.0509

เกปบจรสง 1.8725 สมงสทดไมหเกสน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมหเกสน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรสง 0.0300 สมงสทดไมหเกสน 0.1070

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

เกปบจรสง 0.1284 สมงสทดไมหเกสน 0.1338

นายทะเบทยน

เกปบจรสง 0.0200

คหาใชขจหายอรทนๆ

รวมคหาใชขจหาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารสมทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนน ฐาน ซถงท อยมภห ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมห
คสดธรรมเนทยมการจวดการซจาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดขจดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซถงท อยมภห ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคสดจาก (1)
เงสนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงสนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกจาหนด เปป นตขน
คหาใชขจาห ยอรทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สทดของกองททน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว
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คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซรอน ครนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

2.00%

ยกเวขน

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรสง

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารสมทรวพยย
(REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนน ฐาน ซถงท อยมภห ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมหคสดธรรมเนทยมการขายและรวบ
ซรอน ครนหนหวยลงททนซจาน ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซรอน ครนหนหวยลงททนใหขกบว กองททนตขน
ทาง
คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสสกรไทย : ปว จจทบนว ไมหเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกสน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทจาการลหาสทดกหอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน ปว จจทบนว เรทยกเกปบคหา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทจาการลหาสทดกหอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน

KFLRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนสนการในอดทต มสไดขเปป นสสทงยรนยวนถถงผลการดจาเนสนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยยแหสงประเทศไทย
(SET TRI) (75%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (12.5%) และ Total Return of
ThaiBMA Government Bond Index อสยท 1-3 ปล (12.5%)
* กสอนวรนทลพ 1 ส.ค. 2560 ใชขคสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยย (SET TRI) (50%) กรบคสสเฉลลพยผล
ตอบแทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (25%) และอรตรสดอกเบลยล เงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพย
ของธนสคสรกรท งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดขเชสพอมตสอกรบดรชนลชลวรดปร จจทบรน
ตรงล แตสวรนทลพ 1 ส.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
50.00% 45.97%
40.00%

% ตสอปล

30.00%

32.55%
24.06%

20.54%

20.00%
10.00%

18.25%
12.36%

17.13%
12.87%

4.45%

1.48%

0.00%
-10.00%

11.49%12.40%

2553

-8.33%

2554

-3.06%
2555

-0.23%

2556

2557

-8.42%

กองททน

-4.02%

2558

2559

2560

-5.68%
-9.32%
2561

3.89%

2562

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนสนงานตวงน แตหวนว จวดตวงน กองททนจนถถงววนทจาการสทดทขายของปท ปฏสทสนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -38.53%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.17% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขนนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Aggressive Allocation

KFLRMF
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YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *

-14.23
-10.25
31.33
25.01

-0.94
-1.32
19.52
12.94

-0.38
0.95
33.64
27.06

-16.30
-12.65
26.14
20.81

-4.18
-2.07
17.15
13.63

0.44
1.71
15.17
11.23

4.52
4.87
16.24
10.03

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 31 สปงหสคม 2563
KFLRMF
ตววชทวน ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวน ดว *

10.94
N/A**
20.56
N/A**

หมายเหตท : * รขอยละตหอปท
** ผลตอบแทนของตววชทวน ดว ในชหวงเวลาตวงน แตหจดว ตวงน กองททนแสดงคหา N/A เนรทองจากไมหมทขอข มมลตววชทวน ดว ทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชหวงระยะเวลาดวงกลหาว
วสธทการคจานวณผลการดจาเนสนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรสษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Aggressive Allocation ณ วรนทลพ 31 สปงหสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KFLRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

9.18

11.84

3.29

3.70

5.99

9.73

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

2.68

2.48

-4.17

0.04

1.22

6.22

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-1.02

-1.44

-12.07

-3.21

0.38

4.96

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-2.44

-3.01

-18.20

-5.44

-0.62

4.22

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-3.99

-6.10

-20.30

-7.80

-2.30

2.81

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

1.92

4.24

4.32

4.93

7.24

12.13

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

6.45

13.30

10.37

9.63

10.82

13.78

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

13.15

23.55

19.59

15.92

13.84

14.74

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

18.03

30.81

23.95

17.19

14.54

15.94

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

22.96

36.09

28.18

20.46

15.73

16.35

KFLRMF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมหจาห ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคสสหนสวยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทจาการ เวลา
น. - 15.30

12,003.05 ลขานบาท
69.8392 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนน ตจทาของการซรอน ครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนน ตจทาของการซรอน ครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววททนกทจววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนน ตจทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนน ตจทา

ไมหกาจ หนด
5,000 ลขานบาท

าการอน เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ททกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมหกาจ หนด

ระยะเวลาการรวบเงสนคหาขายครน

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนส รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KFLRMF

คทณภารดท มทณทสทส ธสธ (ผมจข ดว การกองททนผสม), เรสมท บรสหาร 1 มทนาคม 2560

ยขอนหลวง 1 ปท เทหากวบ 63.21%
(กรณทกองททนจวดตวงน ไมหถงถ 1 ปท จะแสดงคหาตวงน แตหจดว ตวงน กองททน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KFLRMF

ธนาคารกสสกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทสสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสสน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวท เมรองไทยประกวนชทวสต จจากวด (มหาชน)
บรสษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนหวยลงททน ฟสนโนมทนา จจากวด
บรสษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนหวยลงททน โรโบเวลธย จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมสโกข จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย กสสกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เกทยรตสนาคสนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทปร จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วสคเคอรยส (ประเทศไทย) จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณสชยย จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซรอน ขายหนหวยลงททน เซปนทรวล เวลธย โซลมชทนว จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสสน จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนซหา จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย ฟสนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ฟสลลสป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กสมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จจากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จจากวด
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บรสษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรสษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนหวยลงททน เวปลธย เมจสก จจากวด
บรสษวทฮวทวเซหงเฮง โกลดย ฟสวเจอรยส จจากวด
ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรสษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสสกรไทย จจากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนอาจลงททนในหนหวยลงททนของกองททนรวมซถงท อยมภห ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการไดขไมห
จจากวดอวตราสหวน ดวงนวนน บรสษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปอข งกวนธทรกรรมทททอาจกหอใหขเกสดความขวดแยขง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงททนทททเปส ดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการบรสหาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกสดประโยชนยสงม สทดแกหผถมข รอหนหวยลงททนของทวงน กองททนรวมตขนทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหขเกสดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรสกา พลเมรองสหรวฐอเมรสกา หรรอผมทข ทมทถทสนฐานอยมให นสหรวฐอเมรสกา หรรอบทคคลซถงท
โดยปกตสมทถทสนทททอยมให นสหรวฐอเมรสกา รวมถถงกองทรวพยยสนส ของบทคคลดวงกลหาวและบรสษวทหรรอ
หขางหทนข สหวนซถงท จวดใหขมทขนถ น และดจาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรสกา

- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงสน รวมทวงน ไมหไดขอยมภห ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงสนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมลข งททนอาจไมหไดขรบว เงสนลงททนครนเตปมจจานวน
- ไดขรบว อนทมตว สจดว ตวงน และอยมภห ายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารหางหนวงสรอชทชน วนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนทมน สไดขเปป นการแสดงวหาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถถง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรสษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนสหวนสรทปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผสดชอบในการดจาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปป นเทปจ
และไมหทาจ ใหขผอมข ทรนสจาควญผสด

KFLRMF

12 / 14

คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพสจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพสจารณาจากผลการดจาเนสนงานทททผาห นมาและฐานะการเงสน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตทาจ กวหา
นหาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

ตจทากวหา
BBB

ตจทากวหา
BBB(tha)

ตจทากวหา
Baa

ตจทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชจาระหนท น
ไดขตามกจาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตจทามากทททจะไมหสามารถ
ชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมหสามารถชจาระหนทไน ดขตามกจาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซถงท ขถนน กวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตหางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชหน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงสนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมหกปจะสมงขถนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากหอนหนขาจะมทการซรอน ขายในระดวบราคาทททตทาจ ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวหา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขถนน หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตหางประเทศ เปป นตขน ซถงท พสจารณาไดขจากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงสนดอลลารยในชหวงทททเงสนบาทอหอน แตหขายทจากจาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงสนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขถนน กวหาเดสมดขวยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปป นเครรอท งมรอสจาควญในการบรสหารความเสททยงดวง
กลหาว ซถงท ทจาไดขดงว ตหอไปนท น
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถนน อยมกห บว ดทลยพสนสจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพสจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมห
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอการดจาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดจาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรสมาณการซรอน ขายทรวพยยสนส ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคหาทททตทาจ กวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซรอน ทรวพยยสนส กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคหาทรวพยยสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซถงท สะทขอนใหขเหปนถถง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตจทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาจ ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งถ มทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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