
ขขอมมล ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค เซซท 50 หรขนระยะยสว

K SET50 LTF
KS50LTF

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมดนชนช (Index Fund)  • กองทรนรวมหรขนระยะยสว (LTF)

• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนนช ชลงทรนกระจรกตนวในผมขออก จจงมชควสมเสชสยงทชสผมขลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก

กสรลงทรนในกองทรนรวมหรขนระยะยสวตน ชงแตสวนนทชส 1 มกรสคม 2563 เปซ นตขนไป 

จะไมสไดขรนบสปทธปประโยชนยทสงภสษช

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททน LTF ทททลงททนหทขนในดวชนท SET50 เพพทอสรข างผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทผลตอบแทน

รวม SET50 

• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ ซอขายลลวงหนขาเพพทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงททน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยททธธการบรพหารกองททนเชพงรวบ (Passive management strategy) โดยมทลงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

ดวชนทผลตอบแทนรวม SET50 (Index tracking)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการลงททนหทขนเพพทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนท SET50

• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซทงกกคพอ เมพทอลงททนแลขวตของถพอหนลวยลงททนไวขไมล

นขอยกวลา 7 ปทปฏพทพน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซทงอาจจะปรวบตววเพพทมสมงขซ ซนหรพอลดลงจนตตทา

กวลามมลคลาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงพนทททแนลนอน หรพอรวกษาเงพนตขนใหขอยมลครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท ซชวนฉบวบเตกม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรพษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?

คสสเตสอนทชสสสสคนญ

• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพ ซอขายลลวงหนขาเพพทอการเพพทมประสพทธพภาพการบรพหารการลงททน ทตาใหขกองททนนท ซมทความเสททยงมากกวลา

กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยธอขางอพงโดยตรง เนพทองจากใชขเงพนลงททนในจตานวนทททนขอยกวลาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน

หลวกทรวพยธอขางอพงโดยตรง

• ผมขลงททนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสพทธพประโยชนธทางภาษททททระบทไวขในคมลมพอการลงททนในกองททนรวมหทขนระยะยาว

• ผมขถพอหนลวยลงททนของกองททน LTF จะไมลไดขรวบสพทธพประโยชนธทางภาษทหากไมลปฏพบวตพตามเงพทอนไขการลงททนและจะตของคพนสพทธพ

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงพนเพพทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย โดยผมขถพอหนลวยลงททนทททลงททนตว ซงแตลววนททท 1 ม.ค. 

2563 จะไมลสามารถไดขรวบสพทธพประโยชนธ

• ผมขถพอหนลวยลงททนทททถพอครองหนลวยลงททนกลอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมลสามารถนตาหนลวยลงททนของกองททนไปจตาหนลาย จลาย โอน 

จตานตา หรพอนตาไปเปกนประกวนไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชสยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชสยงทชสสสสคนญ

ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

< 5% 5% - 10% 10% - 15% > 25%15% - 25%

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนพนงาน (SD)

general mid/small sectorlarge cap

ตตทา สมง

กลทลมหทขนทททเนขนลงททน

ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (high issuer concentration risk)

< 10% 20% - 50% 50% - 80% > 80%10% - 20%

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองททนลงททนมากกวลา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดขทชส www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงพนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทลาเงพนฝาก

: 0.63%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 26.54%

พาณพชยธ : 12.68%

ขนสลงและโลจพสตพกสธ :

11.76%ธนาคาร : 10.27%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 9.78%

อพทน ๆ : -0.12%

กลทลมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

28.46%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 26.54%

พาณพชยธ 12.68%

ขนสลงและโลจพสตพกสธ 11.76%

ธนาคาร 10.27%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.78%

กลทลมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 28.46%

หมายเหตท : เปกนขขอมมล ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563 ทว ซงนท ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
10.15%บมจ.ปตท. (PTT) 

8.78%บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT) 

6.29%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

5.78%บมจ.แอดวานซธ อพนโฟรธ เซอรธวพส (ADVANC) 

4.04%บมจ.ปมนซพเมนตธไทย (SCC) 

หมายเหตท : เปกนขขอมมล ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563 ทว ซงนท ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คทณควรพพจารณาการเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คลาใชขจลายอพทนๆ รวมคลาใชขจลาย

เกกบจรพง 0.5350

เกกบจรพง 0.0203 เกกบจรพง 0.0803 เกกบจรพง 0.1000

เกกบจรพง 0.7356

สมงสทดไมลเกพน 2.1400

สมงสทดไมลเกพน 0.1070 สมงสทดไมลเกพน 0.1338

สมงสทดไมลเกพน 1.0700

สมงสทดไมลเกพน 2.6483

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชสเ
รชย
กเ
กซบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกกองทรน

หมายเหตท : คลาใชขจลายอพทนๆ เปกนขขอมมลของรอบปทบวญชทลลาสทดของกองททน

คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมมลคลาเพพทม ภาษทธทรกพจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกซบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกซบจรปง

คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee) ยกเวขน2.00%

คลาธรรมเนทยมการรวบซพ ซอคพนหนลวยลงททน (Back-end Fee) ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจลายจรพง

หมายเหตท : คลาปรวบกรณทขายคพนกลอนระยะเวลาถพอครองทททกตาหนด (Exit Fee) :

สตาหรวบกรณทถพอครองตตทากวลา 1 ปท : เรทยกเกกบอวตรา 1.50% ของมมลคลาหนลวยลงททน

สตาหรวบกรณทถพอครองตว ซงแตล 1 ปท ขซ ซนไป : ไมลเรทยกเกกบคลาปรวบ

คลาธรรมเนทยมการซพ ซอขายหลวกทรวพยธ : อวตราไมลเกพน 0.25% ของมมลคลาซพ ซอขาย ปวจจทบวน ยกเวขน

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):

กรณททททเปกนการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสพกรไทย : ปวจจทบวนไมลเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อพทน : บรพษวทจวดการจะเรทยกเกกบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนในอวตรา 1.50% ของมมลคลาหนลวยลงททนของววนทตาการลลาสทดกลอนววน

ทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงททน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนพนการในอดทต มพไดขเปกนสพทงยพนยวนถซงผลการดตาเนพนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

24.00%

2559 2560 2561 2562

3.23%

19.91%

-5.97%

4.26%4.37%

21.52%

-5.23%

5.29%

กองททน ดวชนทชท ซววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนพนงานตว ซงแตลววนจวดตว ซงกองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปทปฏพทพนนว ซน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -40.48%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.26% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.46% ตสอปช

6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ SET 50 Index Fund

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชส 29 พฤษภสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

KS50LTF 1.09 -14.80 -14.73 -1.11 N/A N/A 0.99-14.70

ตววชท ซววด 1.44 -14.36 -13.88 -0.14 N/A N/A 2.32-14.37

ความผวนผวนของกองททน * 54.01 41.12 30.02 19.53 N/A N/A 18.2644.56

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 54.81 41.69 30.42 19.78 N/A N/A 18.5145.18

หมายเหตท : * รข อยละตลอปท

วพธทการคตานวณผลการดตาเนพนงานของกองททนรวมเปกนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนพนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรพษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม SET 50 Index Fund ณ วนนทชส 29 พฤษภสคม 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน KS50LTF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

1.54 -0.31-14.00 -13.94 1.29 9.12เปอรธเซกนตธไทลธททท 5

1.23 -0.57-14.55 -14.28 0.94 8.74เปอรธเซกนตธไทลธททท 25

1.13 -1.01-14.69 -14.57 0.63 8.51เปอรธเซกนตธไทลธททท 50

0.99 -1.11-14.78 -14.75 0.30 7.98เปอรธเซกนตธไทลธททท 75

0.49 -1.33-14.97 -15.86 0.18 7.71เปอรธเซกนตธไทลธททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

53.04 18.0740.44 29.48 15.55 15.88เปอรธเซกนตธไทลธททท 5

53.80 18.3440.93 29.89 15.79 16.16เปอรธเซกนตธไทลธททท 25

53.96 18.4241.06 29.98 15.84 16.22เปอรธเซกนตธไทลธททท 50

54.08 18.4541.13 30.02 15.88 16.28เปอรธเซกนตธไทลธททท 75

54.14 18.4741.19 30.07 15.92 16.31เปอรธเซกนตธไทลธททท 95

8 / 13  KS50LTF



  ขขอมมลอสสนๆ

ไมลจลายเงพนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

23 พฤศจพกายน 2559วนนทชสจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมลกตาหนด

1,631.48 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 10.3539 บาท/หนลวย

ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซพ ซอ ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซพ ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซพ ซอครว ซงถวดไป

ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคพน ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคลาขว ซนตตทาของการขายคพน ไมลกตาหนด

ไมลกตาหนดยอดคงเหลพอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงพนคลาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยธสพนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน คทณวพนพทร ผลองใส (ผมขจวดการกองททนตราสารททน), เรพทมบรพหาร 23 พฤศจพกายน 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทลากวบ 15.35%

(กรณทกองททนจวดตว ซงไมลถซง 1 ปทจะแสดงคลาตว ซงแตลจวดตว ซงกองททน)
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ธนาคารกสพกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทพสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสพน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวท เมพองไทยประกวนชทวพต จตากวด (มหาชน)

บรพษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงททน ฟพ นโนมทนา จตากวด

บรพษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงททน โรโบเวลธธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมพโกข  จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ กสพกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลกก จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วพคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ทพสโกข  จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณพชยธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงททน เซกนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสพน จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ นวนซลา จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ฟพ ลลพป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กพมเอกง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธ ไอรลา จตากวด (มหาชน)

บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรพษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ ซอขายหนลวยลงททน เวกลธธ เมจพก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรพษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททนกสพกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสพกรไทย ชว ซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธพน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชสอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหขเกพดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสพทธพทททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรพกา พลเมพองสหรวฐอเมรพกา หรพอผมขทททมทถพทนฐานอยมลในสหรวฐอเมรพกา หรพอบทคคลซซทง

โดยปกตพมทถพทนทททอยมลในสหรวฐอเมรพกา รวมถซงกองทรวพยธสพนของบทคคลดวงกลลาวและบรพษวทหรพอ

หขางหทขนสลวนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนพนกพจกรรมในสหรวฐอเมรพกา

 - การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงพน รวมทว ซงไมลไดขอยมลภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงพนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน

ซซทงผมขลงททนอาจไมลไดขรวบเงพนลงททนคพนเตกมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตพจวดตว ซง และอยมลภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพพจารณารลางหนวงสพอชท ซชวนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนท ซมพไดขเปกนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ซชวนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรพษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ซชวนสลวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผพดชอบในการดตาเนพนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปกนเทกจ

และไมลทตาใหขผมขอพทนสตาควญผพด
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม
- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพพจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซซทงเปกนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพพจารณาจากผลการดตาเนพนงานทททผลานมาและฐานะการเงพน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นลาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดพตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดพตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวลา

นลาลงททน

ตตทากวลา

BBB

ตตทากวลา

BBB(tha)

ตตทากวลา

Baa

ตตทากวลา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกพดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมพองทว ซงในและตลางประเทศ เปกนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทพศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชลน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงพนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมลกกจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากลอนหนขาจะมทการซพ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสพนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชพญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคลาของหลวกทรวพยธทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพพทมขซ ซนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน ปวจจวยทางการเมพองทว ซงในและตลางประเทศ เปกนตขน ซซทงพพจารณาไดขจากคลา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคลา SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงพนดอลลารธในชลวงทททเงพนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขกง กองททนรวม

จะไดขเงพนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกกอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวลาเดพมดขวยเชลนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปกนเครพทองมพอสตาควญในการบรพหารความเสททยงดวง

กลลาว ซซทงทตาไดขดวงตลอไปนท ซ

- ปของกนนควสมเสชสยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมลกวบดทลยพพนพจของผมขจวดการกองททนรวมในการพพจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมล 

- ไมสปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตทการณธทททสลงผลกระทบตลอการดตาเนพนงาน ฐานะทางการเงพน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกพดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตทการณธทททสลงผลกระทบตลออทตสาหกรรมนว ซน กองททนดวง

กลลาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกพดเหตทการณธทททสลงผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง 

เศรษฐกพจ สวงคม เปกนตขน กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผวนผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรพมาณการซพ ซอขายทรวพยธสพนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพ ซอทรวพยธสพนกวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยธสพนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคลาทรวพยธสพนสททธพเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหกนถซง

ประสพทธพภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคลา 

TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสพทธพภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอพง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคลา TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปกนตขน
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