ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค 20 ซชเลลคททหนรข ระยะยสวปน นผล-C ชนปด LTF
K 20 Select LTF-C(L)
บรปษนทหลนกทรนพยทจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K20SLTF-C(L)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรนข ระยะยสว (LTF)
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

กองทรนนชไช มสเปป ดใหขซอสช เพปมพ เตปมตนงช แตส 1 มกรสคม 2563 เปล นตขนไป
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปล นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยทสปนทชลพ งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททน LTF ทททลงททนหทนข ทททมทปวจจวยพพนพ ฐานดท มทความมวทนคง โดยจะเนขนลงททนในหทนข ไมมเกกน 20 บรกษวท
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพอพ ขายลมวงหนขาเพพทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธทในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงม หววงใหขผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชทวพ ดว (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททเชพทอวมาการเลพอกลงททนในหทนข บรกษวททททดทไมมเกกน 20 บรกษวทจะสามารถสรขางผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมลข งททนทททตอข งการไดขรบว เงกนปว นผลระหวมางการลงททน
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กกคพอ เมพทอลงททนแลขวตของถพอหนมวยลงททนไวขไมม
นขอยกวมา 7 ปท ปฏกทกน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซนพ หรพอลดลงจนตตทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนมนอน หรพอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคม รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชพ วนฉบวบเตกม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดพ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปล นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสพ สส คนญ
• กองททนเนขนลงททนในหทนข ไมมเกกน 20 บรกษวท จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวมากองททนรวมทวทวไปทททมทการกระจาย
ตววในหทนข จตานวนมาก
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพอพ ขายลมวงหนขาเพพทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน ทตาใหขกองททนนทมพ ทความเสททยงมากกวมา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง เนพทองจากใชขเงกนลงททนในจตานวนทททนอข ยกวมาจซงมทกาต ไร/ขาดททนสมงกวมาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอาข งอกงโดยตรง
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมม พอการลงททนในกองททนรวมหทนข ระยะยาว
• ผมถข พอหนมวยลงททนของกองททน LTF จะไมมไดขรบว สกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมมปฏกบตว กตามเงพทอนไขการลงททนและจะตของคพนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากรดขวย โดยผมถข พอหนมวยลงททนทททลงททนตวงพ แตมวนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมมสามารถไดขรบว สกทธกประโยชนย
• ผมถข พอหนมวยลงททนทททถพอครองหนมวยลงททนกมอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมมสามารถนตาหนมวยลงททนของกองททนไปจตาหนมาย จมาย โอน
จตานตา หรพอนตาไปเปก นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงททนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจตานวนหนมวยลงททนทททจาต หนมายไดขแลขวทวงพ หมด บรกษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคตาสวทงซพอพ ขายหนมวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรพอหยทดรวบคตาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยพ งทชสพ สส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยท (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนกนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมม หทนข ทททเนขนลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม ธนาคาร

สมง

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยทสปนทชลพ งทรน
อพทน ๆ : -0.07%
อาหารและเครพทองดพทม :
8.10%
เงกนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
: 10.90%
เงกนททนและหลวกทรวพยย :
12.00%

ขนสมงและโลจกสตกกสย :
12.83%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
ธนาคาร
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ขนสมงและโลจกสตกกสย
เงกนททนและหลวกทรวพยย
อาหารและเครพอท งดพทม
กลทมม หลวกทรวพยยอทพน ๆ

(% NAV)
กลทมม หลวกทรวพยยอทนพ ๆ :
28.60%

ธนาคาร : 14.37%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 13.27%

(% NAV)
14.37%
13.27%
12.83%
12.00%
8.10%
28.60%

หมายเหตท : เปก นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงพ นท พ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยทหรสอตรสสสรทรนทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.เอสซทบท เอกซย (SCB)
บมจ. กวลฟย เอกนเนอรยจท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ศรทสววสดกด คอรยปอเรชวทน (SAWAD)
บมจ.ธนาคารกสกกรไทย (KBANK)

(% NAV)
8.11%
7.73%
6.93%
6.35%
6.26%

หมายเหตท : เปก นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงพ นท พ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนพ คทณควรพกจารณาการเรทยกเกกบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกลบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกลบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกลบจสกกองทรน
2.80
เกกบจรกง 2.3309

2.40
2.00

สมงสทดไมมเกกน 2.4343

เกกบจรกง 1.8725 สมงสทดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกกบจรกง 0.1284 สมงสทดไมมเกกน 0.1338
เกกบจรกง 0.0300 สมงสทดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกกบจรกง 0.3000

คมาใชขจมายอพทนๆ

รวมคมาใชขจมาย

หมายเหตท : - คมาใชขจาม ยอพทนๆ เปก นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สทดของกองททน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกลบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกลบจรปง
ยกเวขน

ไมมมท

ไมมมท

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมมมท

ไมมมท

ตามทททจาม ยจรกง

หมายเหตท : - คมาปรวบกรณทขายคพนกมอนระยะเวลาถพอครองทททกาต หนด (Exit Fee) : ยกเวขน
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปก นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมมเรทยกเกกบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : บรกษวทจวดการจะเรทยกเกกบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนในอวตรา 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทตาการลมาสทดกมอนววน
ทตารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน (ตวงพ แตมวนว ททท 15 มท.ค. 2564 เปก นตขนไป)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดขเปก นสกทงยพนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยทแหสงประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

40.53%
40.00% 34.37%
30.00%

% ตสอปช

20.00%
10.00%

17.67%
7.22%

1.86%

0.00%
-3.63%

-10.00%
-20.00%

23.85%
18.41%
16.99%17.30%

18.14%19.12%

2555

2556

-8.08%
-14.17%

-11.23%

-12.08%
2557

2558

9.31%

4.27%

2559

กองททน

2560

2561

-9.58%
2562

-5.23%

2563

2564

ดวชนทชทวพ ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดตาเนกนงานตวงพ แตมวนว จวดตวงพ กองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏกทกนนวนพ

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -38.58%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.97% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอพ ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *

K20SLTF-C(L)
-2.25
ตววชทวพ ดว
1.99
ความผวนผวนของกองททน * 13.61
ความผวนผวนของตววชทวพ ดว * 12.00

-3.01
-0.05
14.28
12.91

2.76
7.78
13.58
11.90

1.02
7.28
13.05
11.25

-0.99
3.95
19.97
19.69

1.00
4.37
16.97
16.46

4.60
7.15
16.61
15.64

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565

6.43
9.12
20.39
18.63

หมายเหตท : * รขอยละตมอปท
วกธทการคตานวณผลการดตาเนกนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K20SLTF-C(L)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชพ 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K20SLTF-C(L)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซกนตยไทลยทท 5

2.59

10.59

12.84

9.32

6.73

7.50

เปอรยเซกนตยไทลยทท 25

0.83

8.01

7.79

3.38

3.71

6.39

เปอรยเซกนตยไทลยทท 50

0.08

6.41

5.79

1.57

2.34

5.52

เปอรยเซกนตยไทลยทท 75

-0.96

5.17

3.84

0.11

1.01

4.52

เปอรยเซกนตยไทลยทท 95

-2.02

2.52

1.01

-3.21

-1.70

2.80

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซกนตยไทลยทท 5

10.43

9.48

9.25

14.52

12.47

11.64

เปอรยเซกนตยไทลยทท 25

12.59

11.81

11.11

18.95

16.02

14.74

เปอรยเซกนตยไทลยทท 50

13.23

12.63

11.78

19.51

16.70

15.21

เปอรยเซกนตยไทลยทท 75

14.26

13.50

12.61

20.47

17.57

15.76

เปอรยเซกนตยไทลยทท 95

17.39

15.22

14.16

22.26

19.83

16.88

K20SLTF-C(L)
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

มทนโยบายจมายเงกนปว นผลใหขแกมผถมข พอหนมวยลงททนไมมเกกนปท ละ 2 ครวงพ ศซกษารายละเอทยดเพกทมเตกมจากหนวงสพอ
ชทชพ วน (พกจารณาจมายททกสกนพ เดพอน ก.พ. และ ส.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปก ดสมทดทะเบทยน
ววนจมายเงกนปว นผล
เงกนปว นผลตมอหนมวย (บาท)
20
28 กทมภาพวนธย 2565
14 มทนาคม 2565
0.19
19
31 สกงหาคม 2564
14 กวนยายน 2564
0.17
18
1 มทนาคม 2564
15 มทนาคม 2564
0.13
17
2 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.30
16
28 กทมภาพวนธย 2562
14 มทนาคม 2562
0.11
15
28 กทมภาพวนธย 2561
14 มทนาคม 2561
0.79
14
31 สกงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.45
13
31 สกงหาคม 2559
14 กวนยายน 2559
0.77
29 กทมภาพวนธย 2559
14 มทนาคม 2559
0.27
12
11
2 มทนาคม 2558
13 มทนาคม 2558
0.30
จมายเงกนปว นผล ทวงพ หมดจตานวน 20 ครวงพ รวมเปก นเงกน 7.37 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนท

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชจพ ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

28 มกถนท ายน 2550

ขนสดกองทรน
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

14,789.13 ลขานบาท

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

500
500 บาท
มมลคมบาท
าขวนพ ตตทาของการซพอพ ครวงพ แรก
500 บาท
มม500
ลคมาบาท
ขวนพ ตตทาของการซพอพ ครวงพ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมมกาต หนด
12,100 ลขานบาท
15.5885 บาท/หนมวย
าการอพ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซพ

มมลคมาขวนพ ตตทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนพ ตตทา

ไมมกาต หนด
ไมมกาต หนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K20SLTF-C(L)

คทณกอบพร กทลสทรกกจ (ผมจข ดว การกองททนตราสารททน), เรกมท บรกหาร 30 กวนยายน 2559

ยขอนหลวง 1 ปท เทมากวบ 90.82%
(กรณทกองททนจวดตวงพ ไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงพ แตมจดว ตวงพ กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K20SLTF-C(L)

ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จตากวด
บรกษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงททน ฟกนโนมทนา จตากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอกกซยสปรกง จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลกก จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท พ จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย พาย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จตากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
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บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงททน เวกลธย เมจกก จตากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
บรกษวทฮวทวเซมงเฮง โกลดย ฟกวเจอรยส จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จตากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนพ 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

ธรรกรรมทชอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนท

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมพองสหรวฐอเมรกกา หรพอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรกกา หรพอบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใม นสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลมาวและบรกษวทหรพอ
หขางหทนข สมวนซซงท จวดใหขมทขนซ พ และดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

กสรเปลชยพ นแปลงมมลคสสขนนช ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนพ ตตทาของการสวทงซพอพ ครวงพ ถวดไป บรกษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนยของผมข
สนพงซสอช ครนชงถนดไป
ถพอหนมวยลงททนเปก นสตาควญ โดยบรกษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข พอหนมวยลง
ททนทราบลมวงหนขาอยมางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคมาขวนพ ตตทาของการสวทงซพอพ ครวงพ ถวดไป คตา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลมาว ผมานเวกบไซตยของ
บรกษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข พอหนมวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงพ ไมมไดขอยมภม ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมมไดขรบว เงกนลงททนคพนเตกมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว กจดว ตวงพ และอยมภม ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสพอชทชพ วนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนทมพ กไดขเปก นการแสดงวมาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวนพ
ทวงพ นท พ บรกษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนสมวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดตาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปก นเทกจ
และไมมทาต ใหขผอมข ทพนสตาควญผกด

K20SLTF-C(L)
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปก นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตทาต กวมา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

ตตทากวมา
BBB

ตตทากวมา
BBB(tha)

ตตทากวมา
Baa

ตตทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชตาระหนท พ
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตตทามากทททจะไมมสามารถ
ชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมมสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยพ ซซงท ขซนพ กวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตมางประเทศ เปก นตขน โดยราคาตราสารหนทจพ ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยพ เชมน หากอวตราดอกเบทยพ ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนพ อวตราดอกเบทยพ ของตราสารหนททพ ทออกใหมมกกจะสมงขซนพ ดขวย ดวงนวนพ ราคา
ตราสารหนททพ ทออกมากมอนหนขาจะมทการซพอพ ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซนพ หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตมางประเทศ เปก นตขน ซซงท พกจารณาไดขจากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยพ งจสกกสรเปลชยพ นแปลงของอนตรสแลกเปลชยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงกนดอลลารยในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทตากตาไรในชมวงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชมวงทททบาทอมอนกกอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนพ กวมาเดกมดขวยเชมนกวน ดวงนวนพ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปก นเครพอท งมพอสตาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทตาไดขดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชยพ งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนพ อยมกม บว ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมม
- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวนพ กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปก นตขน กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซพอพ ขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคมาทททตทาต กวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพอพ ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคมาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวพ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหกนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวพ ดว ของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว มากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตตทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนพ กองททนรวมนทจพ งซ มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวพ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนพ โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปก นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปก นตขน
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