ขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรนข ระยะยสว-C ชนปด LTF
K Equity LTF-C(L)
KEQLTF-C(L)
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรนข ระยะยสว (LTF)
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

กองทรนนชไช มสเปป ดใหขซอสช เพปมพ ตนงช แตสวนนทชพ 1 มกรสคม 2563 เปป นตขนไป
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลพ งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองททน LTF ทททลงททนในหทนข ทททมทปวจจวยพพนพ ฐานดท กระจายการลงททนในหลายกลทมล อทตสาหกรรม
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงล หววงใหขผลประกอบการสมงกวลาดวชนทชทวพ ดว (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กกคพอ เมพทอลงททนแลขวตของถพอหนลวยลงททนไวขไมล
นขอยกวลา 7 ปท ปฏสทสน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขซนพ หรพอลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงสนทททแนลนอน หรพอรวกษาเงสนตขนใหขอยมคล รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชพ วนฉบวบเตกม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรสษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดพ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสพ สส คนญ
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสสทธสประโยชนนทางภาษท ททระบทไวขในคมมล พอการลงททนในกองททนรวมหทนข ระยะยาว
• ผมถข พอหนลวยลงททนของกองททน LTF จะไมลไดขรบว สสทธสประโยชนนทางภาษท หากไมลปฏสบตว สตามเงพทอนไขการลงททนและจะตของคพนสสทธส
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงสนเพสทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย โดยผมถข พอหนลวยลงททนทททลงททนตวงพ แตลวนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมลสามารถไดขรบว สสทธสประโยชนน
• ผมถข พอหนลวยลงททนทททถพอครองหนลวยลงททนกลอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมลสามารถนตาหนลวยลงททนของกองททนไปจตาหนลาย จลาย โอน
จตานตา หรพอนตาไปเปก นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวลาจะมทการขายคพนหนลวยลงททนเกสนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงททนทททจาต หนลายไดขแลขวทวงพ หมด บรสษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพสนสจในการเลสกกองททนรวม และอาจยกเลสกคตาสวทงซพอพ ขายหนลวยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรพอหยทดรวบคตาสวทงดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยพ งทชสพ สส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนสนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมล หทนข ทททเนขนลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

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

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

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

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

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลพ งทรน
กลทมล หลวกทรวพยนอทนพ ๆ :
37.71%

อพทน ๆ : -0.32%
ธนาคาร : 8.80%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณสชยน
ขนสลงและโลจสสตสกสน
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
ธนาคาร
กลทมล หลวกทรวพยนอทพน ๆ

(% NAV)
เงสนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทลาเงสนฝาก
: 3.65%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 20.07%

พาณสชยน : 10.64%
ขนสลงและโลจสสตสกสน :
10.02%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 9.43%

(% NAV)
20.07%
10.64%
10.02%
9.43%
8.80%
37.71%

หมายเหตท : เปก นขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงพ นท พ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ซทพท ออลลน (CPALL)
บมจ. กวลฟน เอกนเนอรนจท ดทเวลลอปเมนทน (GULF)
บมจ.แอดวานซน อสนโฟรน เซอรนวสส (ADVANC)

(% NAV)
8.79%
5.82%
5.30%
5.17%
5.14%

หมายเหตท : เปก นขขอมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงพ นท พ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนพ คทณควรพสจารณาการเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมลเกสน 2.4343

2.40
2.00

เกกบจรสง 2.0409

เกกบจรสง 1.8725 สมงสทดไมลเกสน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมลเกสน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกกบจรสง 0.0300 สมงสทดไมลเกสน 0.1070

การจวดการ

เกกบจรสง 0.1284 สมงสทดไมลเกสน 0.1338

ผมดข แม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกกบจรสง 0.0100

คลาใชขจลายอพทนๆ

รวมคลาใชขจลาย

หมายเหตท : คลาใชขจาล ยอพทนๆ เปก นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาล สทดของกองททน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวขน

ไมลมท

ไมลมท

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมลมท

ไมลมท

ตามทททจาล ยจรสง

หมายเหตท : คลาปรวบกรณทขายคพนกลอนระยะเวลาถพอครองทททกาต หนด (Exit Fee) :
สตาหรวบกรณทถพอครองตตทากวลา 1 ปท : เรทยกเกกบอวตรา 1.50% ของมมลคลาหนลวยลงททน
สตาหรวบกรณทถพอครองตวงพ แตล 1 ปท ขซนพ ไป : ไมลเรทยกเกกบคลาปรวบ
คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปก นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสสกรไทย : ปว จจทบนว ไมลเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : บรสษวทจวดการจะเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนในอวตรา 1.50% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทตาการลลาสทดกลอนววน
ทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนสนการในอดทต มสไดขเปก นสสทงยพนยวนถซงผลการดตาเนสนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
60.00%
50.00%

58.54%
47.80%

40.53%
34.15%

40.00%

% ตสอปช

30.00%

23.85%

19.12%
15.60%

20.00%
10.00%

14.56%

20.63%
17.30%
4.87% 4.27%

3.69%

0.00%
-10.00%
-20.00%

-5.23% -3.63%

-6.83%
2553

2554

2555

2556

-9.87% -8.08%

-11.02%-11.23%
2557

กองททน

2558

2559

2560

2561

2562

ดวชนทชทวพ ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดตาเนสนงานตวงพ แตลวนว จวดตวงพ กองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏสทสนนวนพ

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -38.12%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.51% 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 Large Cap
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *

-15.98
-14.59
33.22
33.38

-3.96
-1.90
18.46
17.28

-3.54
0.21
35.78
36.11

-17.82
-17.83
27.82
27.76

-3.98
-3.74
18.54
18.19

0.74
2.19
16.51
15.98

4.64
7.28
17.78
16.59

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 31 สปงหสคม 2563
KEQLTF-C(L)
ตววชทวพ ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวพ ดว *

6.89
8.60
20.40
18.79

หมายเหตท : * รขอยละตลอปท
วสธทการคตานวณผลการดตาเนสนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรสษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชพ 31 สปงหสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KEQLTF-C(L)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรนเซกนตนไทลนทท 5

1.48

0.17

-15.72

-2.67

2.77

7.72

เปอรนเซกนตนไทลนทท 25

-2.67

-1.74

-18.71

-3.99

1.80

6.02

เปอรนเซกนตนไทลนทท 50

-3.66

-3.83

-20.88

-4.60

0.92

5.50

เปอรนเซกนตนไทลนทท 75

-4.92

-5.72

-22.92

-6.61

-0.07

4.65

เปอรนเซกนตนไทลนทท 95

-7.22

-18.76

-37.73

-16.05

-2.53

4.05

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรนเซกนตนไทลนทท 5

17.33

32.34

24.95

15.64

13.38

14.96

เปอรนเซกนตนไทลนทท 25

18.08

35.31

27.15

17.02

14.35

15.43

เปอรนเซกนตนไทลนทท 50

18.81

36.60

28.23

17.61

14.86

15.79

เปอรนเซกนตนไทลนทท 75

20.24

39.99

30.64

18.11

15.30

16.19

เปอรนเซกนตนไทลนทท 95

39.21

46.99

36.59

20.19

16.25

16.78

KEQLTF-C(L)
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชจพ ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

19 ตทลาคม 2547

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

11,031.21 ลขานบาท
28.8242 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนพ ตตทาของการซพอพ ครวงพ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนพ ตตทาของการซพอพ ครวงพ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนพ ตตทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนพ ตตทา

ไมลกาต หนด
10,000 ลขานบาท

าการอพ เวลา 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.

ไมลกาต หนด
ไมลกาต หนด

ระยะเวลาการรวบเงสนคลาขายคพน

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

รสยชสอพ ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KEQLTF-C(L)

คทณนฤมล วลองวทฒสพรชวย (ผมจข ดว การกองททนตราสารททน), เรสมท บรสหาร 20 ตทลาคม 2551

ยขอนหลวง 1 ปท เทลากวบ 31.75%
(กรณทกองททนจวดตวงพ ไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงพ แตลจดว ตวงพ กองททน)

9 / 13

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

KEQLTF-C(L)

ธนาคารกสสกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทสสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮขาสน จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสสน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวท เมพองไทยประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน)
บรสษวท หลวกทรวพยนนายหนขาซพอพ ขายหนลวยลงททน ฟสนโนมทนา จตากวด
บรสษวท หลวกทรวพยนนายหนขาซพอพ ขายหนลวยลงททน โรโบเวลธน จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย ซทมสโกข จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน กสสกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เกทยรตสนาคสนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน โกลเบลกก จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรทปร จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วสคเคอรนส (ประเทศไทย) จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ทรทนทตท พ จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณสชยน จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน นายหนขาซพอพ ขายหนลวยลงททน เซกนทรวล เวลธน โซลมชทนว จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสสน จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ฟสนวนซลา จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน ฟสนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ฟสลลสป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เมยนแบงกน กสมเอกง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เมอรนชท นว พารนทเนอรน จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน อารนเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยน เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยน ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรสษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรนชทนว พารนทเนอรน จตากวด
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บรสษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จตากวด
บรสษวทหลวกทรวพยนนายหนขาซพอพ ขายหนลวยลงททน เวกลธน เมจสก จตากวด
บรสษวทฮวทวเซลงเฮง โกลดน ฟสวเจอรนส จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรสษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททนกสสกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวนพ 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหขเกสดความขวดแยขงทางผลประโยชนนไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรสกา พลเมพองสหรวฐอเมรสกา หรพอผมทข ทมทถทสนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรสกา หรพอบทคคลซซงท
โดยปกตสมทถทสนทททอยมใล นสหรวฐอเมรสกา รวมถซงกองทรวพยนสนส ของบทคคลดวงกลลาวและบรสษวทหรพอ
หขางหทนข สลวนซซงท จวดใหขมทขนซ พ และดตาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรสกา

- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงสน รวมทวงพ ไมลไดขอยมภล ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงสนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมลไดขรบว เงสนลงททนคพนเตกมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว สจดว ตวงพ และอยมภล ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารลางหนวงสพอชทชพ วนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนทมพ สไดขเปก นการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวนพ
ทวงพ นท พ บรสษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนสลวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผสดชอบในการดตาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปก นเทกจ
และไมลทาต ใหขผอมข ทพนสตาควญผสด

KEQLTF-C(L)
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพสจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปก นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพสจารณาจากผลการดตาเนสนงานทททผาล นมาและฐานะการเงสน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตทาต กวลา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชตาระหนท พ
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนทไพ ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยพ ซซงท ขซนพ กวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตลางประเทศ เปก นตขน โดยราคาตราสารหนทจพ ะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยพ เชลน หากอวตราดอกเบทยพ ในตลาดเงสนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนพ อวตราดอกเบทยพ ของตราสารหนททพ ทออกใหมลกกจะสมงขซนพ ดขวย ดวงนวนพ ราคา
ตราสารหนททพ ทออกมากลอนหนขาจะมทการซพอพ ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขซนพ หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตลางประเทศ เปก นตขน ซซงท พสจารณาไดขจากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสชยพ งจสกกสรเปลชยพ นแปลงของอนตรสแลกเปลชยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงสนดอลลารนในชลวงทททเงสนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดขเงสนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกกอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนพ กวลาเดสมดขวยเชลนกวน ดวงนวนพ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปก นเครพอท งมพอสตาควญในการบรสหารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดขดงว ตลอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชยพ งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนพ อยมกล บว ดทลยพสนสจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพสจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมล
- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวนพ กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณนททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปก นตขน กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรสมาณการซพอพ ขายทรวพยนสนส ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตทาต กวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพอพ ทรวพยนสนส กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยนสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคลาทรวพยนสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวพ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหกนถซง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวพ ดว ของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว มากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนพ กองททนรวมนทจพ งซ มทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวพ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนพ โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปก นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปก นตขน

KEQLTF-C(L)

13 / 13

