ขขอมมล ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค 70:30 หรนข ระยะยสวปน นผล-A ชนปดจสสยเงปนปน นผล
K Equity 70:30 LTF-A(D)
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K70LTF-A(D)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรนข ระยะยสว (LTF)
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

กองทรนนชเช ปป นกองทรนเปป ดทนทวไป ไมสสสมสรถนสสไปลดหยสอนภสษชไดข
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทตน LTF ทททลงทตนหตนข ทททมทปวจจวยพพนพ ฐานดท มทความมวทนคง ไมมเกกนรขอยละ 70% ของมมลคมาทรวพยยสนก สตทธกของกองทตน
• สสาหรวบเงกนสมวนทททเหลพอ กองทตนจะลงทตนในเงกนฝากหรพอตราสารหนททพ ทมทความเสททยงตสทา
• กองทตนจะไมมลงทตนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพอพ ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซพอพ ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททพ ทผอมข อกมทสทก ธกในการบวงควบไถม
ถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพอตราสารหนททพ ทผถมข พอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชสาระหนทคพ พนกมอนกสาหนด (puttable) โดยมท
การกสาหนดผลตอบแทนไวขอยมางแนมนอนหรพอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยพ ของสถาบวนการเงกนหรพออวตรา
ดอกเบทยพ อพทน และไมมมทการกสาหนดเงพทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอาข งอกงกวบปว จจวยอขางอกงอพทนเพกทมเตกม
• กองทตน K70LTF-A(D) เสนอขายหนมวยลงทตนตวงพ แตมวนว ททท 1 กรกฎาคม 2563 เปป นตขนไป
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มตงม หววงใหขผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชทวพ ดว (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
?ผมลข งทตนทวทวไปทททตอข งการรวบผลตอบแทนสมสทาเสมอจากเงกนปว นผล โดยไมมสามารถนสาไปลดหยมอนภาษท ไดข
?ผมลข งทตนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหตนข ทททกองทตนรวมไปลงทตน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซนพ หรพอลดลงจนตสทา
กวมามมลคมาทททลงทตนและทสาใหขขาดทตนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งทตนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจสานวนเงกนทททแนมนอน หรพอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคม รบ
• ผมลข งทตนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงดวชนทตลาดหตนข
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชพ วนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนตนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนทดพ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองทตนอาจลงทตนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพอพ ขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททพ ทผอมข อกมท
สกทธกในการบวงควบไถมถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพอตราสารหนททพ ทผถมข พอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชสาระหนทคพ พนกมอนกสาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวมาการลงทตนในตราสารหนททพ ทวว ไป
• ในกรณทททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทตนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจสานวนหนมวยลงทตนทททจาส หนมายไดขแลขวทวงพ หมด บรกษวทจวดการ
อาจใชขดลต ยพกนกจในการเลกกกองทตนรวม และอาจยกเลกกคสาสวทงซพอพ ขายหนมวยลงทตนทททไดขรบว ไวขแลขวหรพอหยตดรวบคสาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนกนงาน (SD)

ตสทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตสทา

กลตมม หตนข ทททเนขนลงทตน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววใน
หมวดอตตสาหกรรมรวม

ตสทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
กลตมม หลวกทรวพยยอทนพ ๆ :
27.57%
อพทน ๆ : -0.34%
ตราสารหนททพ ทสถาบวนการเงกนเปป นผมอข อก
ผมรข บว รอง ผมรข บว อาววล ผมสข ลวกหลวง
หรพอผมคข าพส ประกวน : 1.55%
ขนสมงและโลจกสตกกสย :
5.76%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 5.84%
เงกนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
: 2.21%
พาณกชยย : 6.76%

(% NAV)
พวนธบวตรหรพอตราสารหนท พ
รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ
กระทรวงการคลวงคสาพ ประกวน
: 15.13%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 12.41%
พวฒนาอสวงหารกมทรวพยย :
6.79%
หตนข กมข ตวตวแลกเงกน
หรพอตราสารหนททพ ทออกโดยบรกษวทเอกชน
: 12.76%
หตนข กมข ตวตวแลกเงกน
หรพอตราสารหนททพ ทออกโดยสถาบวนประเภทบรกการทางการเงกน
: 3.56%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พวฒนาอสวงหารกมทรวพยย
พาณกชยย
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
ขนสมงและโลจกสตกกสย
กลตมม หลวกทรวพยยอทพน ๆ

(% NAV)
12.41%
6.79%
6.76%
5.84%
5.76%
27.57%

หมายเหตต : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563 ทวงพ นท พ คตณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจตบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ. กวลฟย เอปนเนอรยจท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.ปมนซกเมนตยไทย (SCC)
บมจ.แอดวานซย อกนโฟรย เซอรยวกส (ADVANC)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)

(% NAV)
4.88%
3.55%
3.54%
3.45%
3.39%

หมายเหตต : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563 ทวงพ นท พ คตณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจตบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดขรบว ดวงนวนพ คตณควรพกจารณาการเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทตน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสตดไมมเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรกง 2.0609

เกปบจรกง 1.8725 สมงสตดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสตดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรกง 0.0300 สมงสตดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

เกปบจรกง 0.1284 สมงสตดไมมเกกน 0.1338

ผมดข แม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 0.0300

คมาใชขจมายอพทนๆ

รวมคมาใชขจมาย

หมายเหตต : คมาใชขจาม ยอพทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สตดของกองทตน
คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรต กกจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทตน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนมวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

2.00%

ยกเวขน

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทตนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทตน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาม ยจรกง

หมายเหตต : คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนมวยลงทตนของกองทตนตขนทางหรพอคมาธรรมเนทยมการขาย
หนมวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลขวแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนกนการในอดทต มกไดขเปป นสกทงยพนยวนถซงผลการดสาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย
(70%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผล
ตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชมท อช นนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครนฐ
ระยะสนชน (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
ทนงช นชช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชใท ชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนนช เมสอท เปรชยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช กชท องทรนลงทรนบสงสสวนไมสมภช สระภสษช ขณะทชตท นว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมสคสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งนช หมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 16 ธ.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (70%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรนฐบสล Mark-to-Market อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%)
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชมท อช นนดนบควสมนสสเชสอท ถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครนฐ
ระยะสนชน (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตสวนนทชท 16 ธ.ค.
2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -11.60%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 10.24% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ตรลสคม 2563
K70LTF-A(D)
ตววชทวพ ดว
ความผวนผวนของกองทตน *
ความผวนผวนของตววชทวพ ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

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

-8.77
-6.68
9.68
9.02

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

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

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

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
-10.09
N/A
-7.14
N/A
10.24
N/A
9.44

หมายเหตต : * รขอยละตมอปท
เนพทองจากกองทตนมทผลการดสาเนกนงานนขอยกวมา 1 ปท ดวงนวนพ ผลการดสาเนกนงานตวงพ แตมจดว ตวงพ กองทตนจะแสดงเปป นผลการดสาเนกนงาน
ทททเกกดขซนพ จรกง วกธทการคสานวณผลการดสาเนกนงานของกองทตนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนกนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจตบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
K70LTF-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 ตรลสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K70LTF-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

-4.29

3.66

-13.91

-5.61

1.85

6.08

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

-7.81

-2.85

-20.03

-8.80

-0.38

4.73

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-9.68

-6.95

-24.12

-10.42

-1.44

3.80

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-10.84

-10.10

-26.42

-11.42

-2.48

2.37

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-12.41

-12.27

-28.77

-15.77

-5.26

0.91

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

9.78

12.54

20.87

12.97

12.07

11.91

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

12.37

15.16

24.92

16.22

14.01

15.40

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

13.45

16.43

26.77

17.55

15.08

15.88

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

14.40

17.47

28.04

18.67

16.07

16.37

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

17.34

19.84

31.01

21.05

18.30

17.81

K70LTF-A(D)
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

มทนโยบายจมายเงกนปว นผลใหขแกมผถมข พอหนมวยลงทตนไมมเกกนปท ละ 2 ครวงพ ศซกษารายละเอทยดเพกทมเตกมจากหนวงสพอ
ชทชพ วน (พกจารณาจมายทตกสกนพ เดพอน ก.พ. และ ส.ค.)

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤศจกกายน 2548

ขนสดกองทรน
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
ซสทตอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทสาการ เวลา
น. - 15.30

1.80 ลขานบาท
13.0922 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนพ ตสทาของการซพอพ ครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนพ ตสทาของการซพอพ ครวงพ ถวดไป
ทสาการ เวลา
ววทตนกทสววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนพ ตสทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนพ ตสทา

ไมมกาส หนด
25,000 ลขานบาท

าการอพ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทตกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทตนกววทสนาทสการซพ
500 บาท
500 บาท
ทตกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมมกาส หนด
ไมมกาส หนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K70LTF-A(D)

คตณนฤมล วมองวตฒกพรชวย (ผมจข ดว การกองทตนตราสารทตน), เรกมท บรกหาร 1 กรกฎาคม 2563

ยขอนหลวง 1 ปท เทมากวบ 55.75%
(กรณทกองทตนจวดตวงพ ไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงพ แตมจดว ตวงพ กองทตน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K70LTF-A(D)

ธนาคารกสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จสากวด (มหาชน)
บรกษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จสากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงทตน ฟกนโนมทนา จสากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงทตน โรโบเวลธย จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรตงไทย ซทมกโกข จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรตงศรท จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จสากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรตปร จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท พ จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงทตน เซปนทรวล เวลธย โซลมชทนว จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กกมเอปง (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จสากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เอเชทย เวลทย จสากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอพ ขายหนมวยลงทตน เวปลธย เมจกก จสากวด
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตนกสกกรไทย จสากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนพ 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทตนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทตนของกองทตนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมพองสหรวฐอเมรกกา หรพอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรกกา หรพอบตคคลซซงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใม นสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบตคคลดวงกลมาวและบรกษวทหรพอ
หขางหตนข สมวนซซงท จวดใหขมทขนซ พ และดสาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

- การลงทตนในหนมวยลงทตนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงพ ไมมไดขอยมภม ายใตขความคตมข ครองของสถาบวนคตมข ครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซซงท ผมลข งทตนอาจไมมไดขรบว เงกนลงทตนคพนเตปมจสานวน
- ไดขรบว อนตมตว กจดว ตวงพ และอยมภม ายใตขการกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสพอชทชพ วนในการเสนอขายหนมวยลงทตนของกองทตนรวมนทมพ กไดขเปป นการแสดงวมาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนของกองทตนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนมวยลงทตนทททเสนอขายนวนพ
ทวงพ นท พ บรกษวทจวดการกองทตนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนสมวนสรตปขขอมมลสสาควญ ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดสาเนกนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปป นเทปจ
และไมมทาส ใหขผอมข ทพนสสาควญผกด

K70LTF-A(D)
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซซงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท พ โดยพกจารณาจากผลการดสาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหตนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทตน

ระดวบทททตทาส กวมา
นมาลงทตน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

ตสทากวมา
BBB

ตสทากวมา
BBB(tha)

ตสทากวมา
Baa

ตสทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดต มทความเสททยงตสทาทททสดต ทททจะไมมสามารถชสาระหนท พ
ไดขตามกสาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตสทามากทททจะไมมสามารถ
ชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมมสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยพ ซซงท ขซนพ กวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตมางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจพ ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยพ เชมน หากอวตราดอกเบทยพ ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนพ อวตราดอกเบทยพ ของตราสารหนททพ ทออกใหมมกปจะสมงขซนพ ดขวย ดวงนวนพ ราคา
ตราสารหนททพ ทออกมากมอนหนขาจะมทการซพอพ ขายในระดวบราคาทททตทาส ลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซนพ หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงทตน ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตมางประเทศ เปป นตขน ซซงท พกจารณาไดขจากคมา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทตน เชมน กองทตนรวมลงทตนดขวยสกตลเงกนดอลลารยในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทสากสาไรในชมวงทททบาทแขปง กองทตนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชมวงทททบาทแขปงและขายทสากสาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนพ กวมาเดกมดขวยเชมนกวน ดวงนวนพ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครพอท งมพอสสาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทสาไดขดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทตนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบตสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมลข งทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนพ อยมกม บว ดตลยพกนกจของผมจข ดว การกองทตนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมม
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองทตนลงทตน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตตการณยททสงม ผลกระทบตมอการดสาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลมาว กองทตนอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตตการณยททสงม ผลกระทบตมออตตสาหกรรมนวนพ กองทตนดวง
กลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตตการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปป นตขน กองทตนดวงกลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซพอพ ขายทรวพยยสนก ของกองทตน
โดยคสานวณจากมมลคมาทททตทาส กวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพอพ ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคมาทรวพยยสนก สตทธกเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวพ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหปนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวพ ดว ของกองทตนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว มากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองทตนรวมมทคาม
TE ตสทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว ในอวตราทททตทาส ดวงนวนพ กองทตนรวมนทจพ งซ มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวพ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนพ โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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