ขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค Mid Small Cap หรนข ระยะยสว-C ชนปด LTF
K Mid Small Cap LTF-C(L)
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KMSLTF-C(L)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• 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 บรรษวทขนาดกลางและขนาดเลลกทททมทมลม คคาหลวกทรวพยยตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ไมคเกรน 80,000 ลขานบาท
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอซ ขายลควงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงค หววงใหขผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชทวซ ดว (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททเชซทอวคาการเลซอกลงททนในหทนข ขนาดกลางและขนาดเลลกจะสามารถสรขางผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมลข งททนทททสามารถยอมรวบเงซทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กลคซอ เมซทอลงททนแลขวตของถซอหนควยลงททนไวขไมค
นขอยกวคา 7 ปท ปฏรทรน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขซนซ หรซอลดลงจนตตทา
กวคามมลคคาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนคนอน หรซอรวกษาเงรนตขนใหขอยมคค รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสซอชทชซ วนฉบวบเตลม หรซอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรรษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมคเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดซ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสพ สส คนญ
• กองททนลงททนในหทนข ทททมทขนาดกลางและขนาดเลลกจซงอาจมทความผวนผวนสมงกวคากองททนหทนข อซทน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซอซ ขายลควงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงททน ทตาใหขกองททนนทมซ ทความเสททยงมากกวคา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอรงโดยตรง เนซทองจากใชขเงรนลงททนในจตานวนทททนอข ยกวคาจซงมทกาต ไร/ขาดททนสมงกวคาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอาข งอรงโดยตรง
• ผมลข งททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสรทธรประโยชนยทางภาษท ททระบทไวขในคมมค ซอการลงททนในกองททนรวมหทนข ระยะยาว
• ผมถข ซอหนควยลงททนของกองททน LTF จะไมคไดขรบว สรทธรประโยชนยทางภาษท หากไมคปฏรบตว รตามเงซทอนไขการลงททนและจะตของคซนสรทธร
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงรนเพรทมตามมาตรา 27 แหคงประมวลรวษฎากรดขวย โดยผมถข ซอหนควยลงททนทททลงททนตวงซ แตควนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมคสามารถไดขรบว สรทธรประโยชนย
• ผมถข ซอหนควยลงททนทททถซอครองหนควยลงททนกคอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมคสามารถนตาหนควยลงททนของกองททนไปจตาหนคาย จคาย โอน
จตานตา หรซอนตาไปเปล นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนขมวคาจะมทการขายคซนหนควยลงททนเกรนกวคา 2 ใน 3 ของจตานวนหนควยลงททนทททจาต หนคายไดขแลขวทวงซ หมด บรรษวทจวดการ
อาจใชขดลท ยพรนรจในการเลรกกองททนรวม และอาจยกเลรกคตาสวทงซซอซ ขายหนควยลงททนทททไดขรบว ไวขแลขวหรซอหยทดรวบคตาสวทงดวงกลคาวไดข

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

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมค หทนข ทททเนขนลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

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

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทชพ www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลพ งทรน
อซทน ๆ : -0.56%
เงรนฝาก
หรซอตราสารเททยบเทคาเงรนฝาก
: 8.10%
พาณรชยย : 10.06%
เงรนททนและหลวกทรวพยย :
10.15%

ขนสคงและโลจรสตรกสย :
10.18%
พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย :
10.64%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
สซทอและสรทงพรมพย
พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย
ขนสคงและโลจรสตรกสย
เงรนททนและหลวกทรวพยย
พาณรชยย
กลทมค หลวกทรวพยยอทซน ๆ

(% NAV)
กลทมค หลวกทรวพยยอทนซ ๆ :
38.76%

สซทอและสรทงพรมพย : 12.67%

(% NAV)
12.67%
10.64%
10.18%
10.15%
10.06%
38.76%

หมายเหตท : เปล นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงซ นท ซ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปล นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชมพ มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.อมตะ คอรยปอเรชวน (AMATA)
บมจ. โรงแรมเซลนทรวลพลาซา (CENTEL)
บมจ.อารย แอนดย บท ฟมดข ซวพพลาย (RBF)
บมจ.เอลมเค เรสโตรองตย กรทปร (M)
บมจ. แพลน บท มทเดทย (PLANB)

(% NAV)
4.61%
4.30%
4.09%
2.99%
2.96%

หมายเหตท : เปล นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงซ นท ซ คทณสามารถดมขอข มมลทททเปล นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนซ คทณควรพรจารณาการเรทยกเกลบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมคเกรน 3.7450

3.50

สมงสทดไมคเกรน 3.2100

3.00

เกลบจรรง 2.5731

2.50
2.00

เกลบจรรง 1.8725

1.50

สมงสทดไมคเกรน 1.0700

1.00

เกลบจรรง 0.6000

0.50
0.00

เกลบจรรง 0.0203 สมงสทดไมคเกรน 0.1070 เกลบจรรง 0.0803 สมงสทดไมคเกรน 0.1284

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คคาใชขจคายอซทนๆ

รวมคคาใชขจคาย

หมายเหตท : - คคาใชขจาค ยอซทนๆ เปล นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาค สทดของกองททน
- คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพรทม ภาษทธรท กรจเฉพาะหรซอภาษทอทซนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเพ รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงททน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซซอซ คซนหนควยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวขน

ไมคมท

ไมคมท

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพรทมเตรม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงททน
คคาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมคมท

ไมคมท

ตามทททจาค ยจรรง

หมายเหตท : - คคาปรวบกรณทขายคซนกคอนระยะเวลาถซอครองทททกาต หนด (Exit Fee) : ยกเวขน
- คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปล นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสรกรไทย : ปว จจทบนว ไมคเรทยกเกลบคคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : บรรษวทจวดการจะเรทยกเกลบคคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงททนในอวตรา 1.00% ของมมลคคาหนควยลงททนของววนทตาการลคาสทดกคอน
ววนทตารายการสวบเปลททยนหนควยลงททน (ตวงซ แตควนว ททท 15 มท.ค. 2564 เปล นตขนไป)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดขเปล นสรทงยซนยวนถซงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

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

41.29%

40.00%
27.14%

30.00%

% ตสอปช

10.00%

17.67%

17.30%

20.00%
3.96%

3.32%

0.00%
-10.00%

-1.63%

-8.08%

-20.00%
-30.00%

4.27%

2.26%

-5.23%

-21.11%
2559

2560

2561

2562

กองททน

2563

2564

ดวชนทชทวซ ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงซ แตควนว จวดตวงซ กองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏรทรนนวนซ

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -48.22%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเพ กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.87% 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 Small - Mid Cap
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 29 เมษสยน 2565
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

KMSLTF-C(L)
1.52
ตววชทวซ ดว
1.93
ความผวนผวนของกองททน * 15.78
ความผวนผวนของตววชทวซ ดว * 11.14

3.70
2.47
16.46
11.79

6.18
4.22
14.95
11.21

17.00
8.33
13.87
11.14

9.53
2.96
19.75
19.58

7.05
4.38
16.87
16.35

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

7.68
5.37
16.38
15.81

หมายเหตท : * รขอยละตคอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรรษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปล นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

KMSLTF-C(L)

7 / 13

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity Small - Mid Cap ณ วนนทชพ 29 เมษสยน 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KMSLTF-C(L)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซลนตยไทลยทท 5

11.19

18.23

25.69

26.16

15.80

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 25

8.53

12.64

16.91

15.76

10.30

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 50

3.66

6.65

12.11

11.23

7.09

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 75

2.28

6.05

8.96

8.88

5.85

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 95

-0.12

3.89

6.44

6.23

2.23

N/A

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซลนตยไทลยทท 5

14.28

13.51

12.43

20.94

18.91

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 25

14.77

13.65

12.70

22.56

20.21

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 50

15.04

14.07

13.07

23.34

20.61

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 75

17.75

15.51

13.87

23.88

21.15

N/A

เปอรยเซลนตยไทลยทท 95

19.42

17.05

17.26

25.53

22.31

N/A

KMSLTF-C(L)
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมคจาค ยเงรนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชจพ ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

23 พฤศจรกายน 2559

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

1,753.28 ลขานบาท
14.9522 บาท/หนควย

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

500
มมลคคบาท
าขวนซ ตตทาของการซซอซ ครวงซ แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนซ ตตทาของการซซอซ ครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคคาขวนซ ตตทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนซ ตตทา

ไมคกาต หนด
2,100 ลขานบาท

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

ไมคกาต หนด
ไมคกาต หนด

ระยะเวลาการรวบเงรนคคาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยยสนร รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

KMSLTF-C(L)

คทณนรนทว ธย วงศยเสงททยม (ผมจข ดว การกองททนตราสารททน), เรรมท บรรหาร 4 มกราคม 2564

ยขอนหลวง 1 ปท เทคากวบ 141.77%
(กรณทกองททนจวดตวงซ ไมคถงซ 1 ปท จะแสดงคคาตวงซ แตคจดว ตวงซ กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

KMSLTF-C(L)

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรรษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จตากวด
บรรษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนควยลงททน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนควยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอลกซยสปรรง จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เกทยรตรนาครนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ซ จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณรชยย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย พาย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนซคา จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ไอรคา จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
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บรรษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนควยลงททน เวลลธย เมจรก จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซซอซ ขายหนควยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรรษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวนซ 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกคอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสรทธรททจะไมคเสนอขายหนควยลงททนของกองททนกวบหรซอเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรรกา พลเมซองสหรวฐอเมรรกา หรซอผมทข ทมทถทรนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรรกา หรซอบทคคลซซงท
โดยปกตรมทถทรนทททอยมใค นสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยยสนร ของบทคคลดวงกลคาวและบรรษวทหรซอ
หขางหทนข สควนซซงท จวดใหขมทขนซ และดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

กสรเปลชยพ นแปลงมมลคสสขนนช ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคคาขวนซ ตตทาของการสวทงซซอซ ครวงซ ถวดไป บรรษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนยของผมข
สนพงซสอช ครนชงถนดไป
ถซอหนควยลงททนเปล นสตาควญ โดยบรรษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ซอหนควยลง
ททนทราบลควงหนขาอยคางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคคาขวนซ ตตทาของการสวทงซซอซ ครวงซ ถวดไป คตา
อธรบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลคาว ผคานเวลบไซตยของ
บรรษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ซอหนควยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสรนใจ
- การลงททนในหนควยลงททนไมคใชคการฝากเงรน รวมทวงซ ไมคไดขอยมภค ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมคไดขรบว เงรนลงททนคซนเตลมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว รจดว ตวงซ และอยมภค ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารคางหนวงสซอชทชซ วนในการเสนอขายหนควยลงททนของกองททนรวมนทมซ รไดขเปล นการแสดงวคาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนของกองททนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนควยลงททนทททเสนอขายนวนซ
ทวงซ นท ซ บรรษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชทชซ วนสควนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 เมษายน 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผรดชอบในการดตาเนรนการของกองททนรวมและขอรวบรองวคาขขอมมลดวงกลคาวถมกตของ ไมคเปล นเทลจ
และไมคทาต ใหขผอมข ทซนสตาควญผรด

KMSLTF-C(L)
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนคาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปล นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาค นมาและฐานะการเงรน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นคาลงททน

ระดวบทททตทาต กวคา
นคาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

ตตทากวคา
BBB

ตตทากวคา
BBB(tha)

ตตทากวคา
Baa

ตตทากวคา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมคสามารถชตาระหนท ซ
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอวคามทความเสททยงตตทามากทททจะไมคสามารถ
ชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมคสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยซ ซซงท ขซนซ กวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตคางประเทศ เปล นตขน โดยราคาตราสารหนทจซ ะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยซ เชคน หากอวตราดอกเบทยซ ในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนซ อวตราดอกเบทยซ ของตราสารหนททซ ทออกใหมคกลจะสมงขซนซ ดขวย ดวงนวนซ ราคา
ตราสารหนททซ ทออกมากคอนหนขาจะมทการซซอซ ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนร ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวคา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซนซ หรซอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกรจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงซ ในและตคางประเทศ เปล นตขน ซซงท พรจารณาไดขจากคคา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยพ งจสกกสรเปลชยพ นแปลงของอนตรสแลกเปลชยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงททน เชคน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงรนดอลลารยในชควงทททเงรนบาทอคอน แตคขายทตากตาไรในชควงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชควงทททบาทแขลงและขายทตากตาไรในชควงทททบาทอคอนกลอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนซ กวคาเดรมดขวยเชคนกวน ดวงนวนซ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปล นเครซอท งมซอสตาควญในการบรรหารความเสททยงดวง
กลคาว ซซงท ทตาไดขดงว ตคอไปนท ซ
- ปข องกนนควสมเสชยพ งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวขอยคางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนซ อยมกค บว ดทลยพรนรจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพรจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมค
- ไมสปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยพ งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอการดตาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน
หรซอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลคาว กองททนอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคออทตสาหกรรมนวนซ กองททนดวง
กลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกรดเหตทการณยททสงค ผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมซอง
เศรษฐกรจ สวงคม เปล นตขน กองททนดวงกลคาวอาจมทผลการดตาเนรนงานทททผนว ผวนมากกวคา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซซอซ ขายทรวพยยสนร ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคคาทททตทาต กวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซซอซ ทรวพยยสนร กวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยยสนร ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผคานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคคาทรวพยยสนร สททธรเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวซ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหลนถซง
ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวซ ดว ของกองททนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว มากนขอยเพทยงใด เชคน หากกองททนรวมมทคาค
TE ตตทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนซ กองททนรวมนทจซ งซ มทประสรทธรภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอรง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาค TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวซ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนซ โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปล นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนขอยลง เปล นตขน
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