
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค หรขนทรนบรปพนตร

K Flexible Equity Fund
K-FEQ

• กองทรนรวมผสมแบบไมสกสสหนดสนดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรแหสงทรน
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหขมชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตขบลจ.เดชยวกนน

• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมผสมทททเนขนลงทกนในหกขนปวจจวยพพ พนฐานดท และมทศวกยภาพในการเตตบโตระยะยาว และสามารถปรวบเปลททยน

สวดสสวนหกขนไดข ตว พงแตส 0-100% เพพทอความยพดหยกสนในการบรตหารและลดความเสททยงในภาวะตลาดผวนผวน ทว พงนท พ ใน

สถานการณธทททเหมาะสมกองทกนอาจใชขกลยกทธธระยะสว พนทททเพตทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทน

• กองทกนนท พอาจลงทกนในหนสวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรตษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมสจจากวดอวตราสสวน

• กองทกนจะไมสลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซพ พอขายลสวงหนขาแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซพ พอขายลสวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท พทททผมขออกมทสตทธตในการบวงควบไถส

ถอนคพนกสอนกจาหนด (callable) หรพอตราสารหนท พทททผมขถพอมทสตทธตเรทยกใหขผมขออกชจาระหนท พคพนกสอนกจาหนด (puttable) โดยมท

การกจาหนดผลตอบแทนไวขอยสางแนสนอนหรพอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท พยของสถาบวนการเงตนหรพออวตรา

ดอกเบท พยอพทน และไมสมทการกจาหนดเงพทอนไขการจสายผลตอบแทนทททอขางอตงกวบปวจจวยอขางอตงอพทนเพตทมเตตม

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกสงหววงใหขผลประกอบการสมงกวสาดวชนทชท พววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพตทมสมงขซ พนหรพอลดลงจนตจทา

กวสามมลคสาทททลงทกนและทจาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว พงแตส 5 ปท  ขซ พนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงตนทททแนสนอน หรพอรวกษาเงตนตขนใหขอยมสครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรตษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมสเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท พดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ พอขายลสวงหนขาเพพทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรตหารการลงทกน ทจาใหขกองทกนนท พมทความเสททยงมากกวสา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอตงโดยตรง เนพทองจากใชขเงตนลงทกนในจจานวนทททนขอยกวสาจซงมทกจาไร/ขาดทกนสมงกวสาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอตงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซพ พอขายลสวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท พทททผมขออกมท

สตทธตในการบวงควบไถสถอนคพนกสอนกจาหนด (callable) หรพอตราสารหนท พทททผมขถพอมทสตทธตเรทยกใหขผมขออกชจาระหนท พคพนกสอนกจาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกวสาการลงทกนในตราสารหนท พทวทวไป

• กองทกนนท พมทการลงทกนในหนสวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรตษวทจวดการเดทยวกวนไมสจจากวดอวตราสสวน ซซทงอาจกสอใหขเกตดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกตดจากนโยบายการลงทกนในหนสวยลงทกนภายใตขการจวดการของบรตษวทจวดการเดทยวกวน

• การลงทกนในหนสวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวตตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงตนลงทกนคพน

มากกวสาหรพอนขอยกวสาเงตนทททไดขลงทกนไป ทว พงนท พ ผมขลงทกนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวตตควบ

หนสวยลงทกนกสอนการตวดสตนใจลงทกน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวสาจะมทการขายคพนหนสวยลงทกนเกตนกวสา 2 ใน 3 ของจจานวนหนสวยลงทกนทททจจาหนสายไดขแลขวทว พงหมด บรตษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพตนตจในการเลตกกองทกนรวม และอาจยกเลตกคจาสวทงซพ พอขายหนสวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรพอหยกดรวบคจาสวทงดวงกลสาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตจทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดจาเนตนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตจทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คจานวณจากผลรวมของนจ พาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตสละรายทททกองทกนลงทกนมากกวสา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงตนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทสาเงตนฝาก

: 8.43%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 23.62%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 8.51%

พวนธบวตรหรพอตราสารหนท พ

รวฐบาล รวฐวตสาหกตจ

กระทรวงการคลวงคจ พาประกวน

: 2.02%

พาณตชยธ : 8.27%ธนาคาร : 7.65%

ขนสสงและโลจตสตตกสธ :

6.93%

อพทน ๆ : -0.01%

กลกสมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

34.58%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 23.62%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 8.51%

พาณตชยธ 8.27%

ธนาคาร 7.65%

ขนสสงและโลจตสตตกสธ 6.93%

กลกสมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 34.58%

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว พงนท พ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
7.82%บมจ.ปตท. (PTT) 

5.18%บมจ.ปตท.สจารวจและผลตตปตโตรเลทยม (PTTEP) 

4.47%บมจ.ทสาอากาศยานไทย (AOT) 

4.15%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

3.94%บมจ. กวลฟธ  เอปนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว พงนท พ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว พน คกณควรพตจารณาการเรทยกเกปบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คสาใชขจสายอพทนๆ รวมคสาใชขจสาย

เกปบจรตง 2.0063

เกปบจรตง 0.0428 เกปบจรตง 0.1284
เกปบจรตง 0.0200

เกปบจรตง 2.1975
สมงสกดไมสเกตน 2.0063

สมงสกดไมสเกตน 0.0749 สมงสกดไมสเกตน 0.1284

สมงสกดไมสเกตน 1.0700

สมงสกดไมสเกตน 3.2796

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนสวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมสภายใตขการบรตหารของบรตษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรตษวทจวดการจะ

ไมสคตดธรรมเนทยมการจวดการซจ พาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยจะเปปนไปตามกรณทตววอยสาง เชสน กองทกนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข

จวดสรรการลงทกนไปยวงกองทกนรวมปลายทางซซทงอยมสภายใตขการบรตหารของบรตษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคสาธรรมเนทยมการจวดการจะคตดจาก 

(1) เงตนลงทกน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงตนลงทกน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมปลายทางกจาหนด เปปนตขน

คสาใชขจสายอพทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลสาสกดของกองทกน

คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวรวมภาษทมมลคสาเพตทม ภาษทธกรกตจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน0.50%

คสาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนสวยลงทกน (Back-end Fee) 1.00%5.00%

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพตทมเตตม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพตทมเตตม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คสาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจสายจรตง

หมายเหตก : คสาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพน :

- สจาหรวบกรณทถพอครองตจทากวสา 6 เดพอน : อวตราไมสเกตน 5.00% ของมมลคสาซพ พอขาย ปวจจกบวนเรทยกเกปบคสาธรรมเนทยมในอวตรา 1.00% ของมมลคสาซพ พอขาย 

- สจาหรวบกรณทถพอครองตว พงแตส 6 เดพอนขซ พนไป : อวตราไมสเกตน 5.00% ของมมลคสาซพ พอขาย  ปวจจกบวนไมสเรทยกเกปบ

หากกองทกนลงทกนในหนสวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมสภายใตขการบรตหารของบรตษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรตษวทจวดการจะไมสคตดธรรมเนทยมการขาย

และรวบซพ พอคพนหนสวยลงทกนซจ พาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยกองทกนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกปบคสาธรรมเนทยมการขายและรวบซพ พอคพนหนสวยลงทกนใหขกวบกอง

ทกนตขนทาง

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทสากวบคสาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนสวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรพอคสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตสอวตราใดจะสมงกวสา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดจาเนตนการในอดทต มตไดขเปปนสตทงยพนยวนถซงผลการดจาเนตนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย 
(SET TRI) (75%) ดนชนชตรสสสรหนช ชภสครนฐระยะสน ชน (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสล อสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (12.5%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขน ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 16 ธ.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI) 
(75%) ดนชนชตรสสสรหนช ชภสครนฐระยะสน ชน (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสรทธป
ของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสล Mark-to-Market อสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (12.5%) และไดขเชสทอม
ตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 16 ธ.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน
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-7.70%

13.35%
17.76%

-12.98%

3.28%

24.06%

4.45%

20.54%

-0.23%

12.36%

-4.02%

12.40% 12.87%

-5.68%

3.88%

กองทกน ดวชนทชท พววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว พง กราฟจะแสดงผลการดจาเนตนงานตว พงแตสววนจวดตว พงกองทกนจนถซงววนทจาการสกดทขายของปทปฏตทตนนว พน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -25.71%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.47% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Aggressive Allocation

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

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

K-FEQ -15.77 -17.16 -16.54 -3.47 -2.06 7.10 9.44-14.94

ตววชท พววด -11.37 -13.55 -11.70 -0.84 0.50 6.41 N/A**-11.10

ความผวนผวนของกองทกน * 21.06 16.56 13.57 11.54 12.47 15.57 20.7824.38

ความผวนผวนของตววชท พววด * 14.96 11.71 9.77 8.16 7.69 8.34 N/A**17.43

หมายเหตก : * รข อยละตสอปท

** ผลตอบแทนของตววชท พววดในชสวงเวลาตว พงแตสจวดตว พงกองทกนแสดงคสา N/A เนพทองจากไมสมทขขอมมลตววชท พววดทททเปปนดวชนทผลตอบแทนรวม 

(Total Return Index) ในชสวงระยะเวลาดวงกลสาว

วตธทการคจานวณผลการดจาเนตนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนตนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรตษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Aggressive Allocation ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FEQ

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

-0.57 5.54-0.13 4.72 1.45 10.68เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

-4.87 -0.81-5.44 -4.97 -0.22 9.03เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-9.35 -2.48-11.69 -11.35 -1.68 7.54เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-13.90 -3.92-16.18 -15.17 -2.09 6.90เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-16.64 -6.73-19.48 -19.59 -4.28 4.95เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

3.62 3.183.04 3.52 6.40 12.03เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

7.97 8.366.26 5.65 9.20 13.43เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

14.04 11.5011.11 10.17 11.13 14.44เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

18.92 12.6215.10 12.95 11.49 15.31เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

21.91 14.6617.17 14.08 13.00 15.66เปอรธเซปนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมสจสายเงตนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

7 เมษายน 2543วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมสกจาหนด

1,485.69 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 60.2062 บาท/หนสวย

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทจาการซพ พอ ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคสาขว พนตจทาของการซพ พอครว พงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคสาขว พนตจทาของการซพ พอครว พงถวดไป

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทจาการขายคพน ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคสาขว พนตจทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว พนตจทา

ระยะเวลาการรวบเงตนคสาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คพอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยธสตนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณภารดท มกณทสตทธตธ (ผมขจวดการกองทกนผสม), เรตทมบรตหาร 1 มทนาคม 2560

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทสากวบ 122.79%

(กรณทกองทกนจวดตว พงไมสถซง 1 ปทจะแสดงคสาตว พงแตสจวดตว พงกองทกน)

9 / 13  K-FEQ



ธนาคารกสตกรไทย จจากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทตสโกข  จจากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสตน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวท เมพองไทยประกวนชทวตต จจากวด (มหาชน)

บรตษวท เมพองไทยประกวนชทวตต จจากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนตตลตงคธ

บรตษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนสวยลงทกน ฟต นโนมทนา จจากวด

บรตษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนสวยลงทกน โรโบเวลธธ จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมตโกข  จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ กสตกรไทย จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วตคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท พ จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ทตสโกข  จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณตชยธ จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ พอขายหนสวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสตน จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต นวนซสา จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต นวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต ลลตป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กตมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไอรสา จจากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จจากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนสวยลงทกน เวปลธธ เมจตก จจากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสตกรไทย จจากวด

รของเรชยน ทททอยมส : 400/22 อาคารธนาคารกสตกรไทย ชว พน 6 และ 12 ถนนพหลโยธตน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

เนพทองจากกองทกนอาจลงทกนในหนสวยลงทกนของกองทกนรวมซซทงอยมสภายใตขการบรตหารของบรตษวทจวดการไดขไมส

จจากวดอวตราสสวน ดวงนว พน บรตษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปของกวนธกรกรรมทททอาจกสอใหขเกตดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกตดจากนโยบายการลงทกนทททเปตดใหขมทการลงทกนในกองทกนรวมภายใตขการบรตหาร

จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพพทอใหขเกตดประโยชนธสมงสกดแกสผมขถพอหนสวยลงทกนของทว พงกองทกนรวมตขนทางและ

กองทกนรวมปลายทาง คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกสอใหขเกตดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสตทธตทททจะไมสเสนอขายหนสวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรตกา พลเมพองสหรวฐอเมรตกา หรพอผมขทททมทถตทนฐานอยมสในสหรวฐอเมรตกา หรพอบกคคลซซทง

โดยปกตตมทถตทนทททอยมสในสหรวฐอเมรตกา รวมถซงกองทรวพยธสตนของบกคคลดวงกลสาวและบรตษวทหรพอ

หขางหกขนสสวนซซทงจวดใหขมทขซ พนและดจาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรตกา

 - การลงทกนในหนสวยลงทกนไมสใชสการฝากเงตน รวมทว พงไมสไดขอยมสภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงตนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมสไดขรวบเงตนลงทกนคพนเตปมจจานวน

 - ไดขรวบอนกมวตตจวดตว พง และอยมสภายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต

 - การพตจารณารสางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนสวยลงทกนของกองทกนรวมนท พมตไดขเปปนการแสดงวสาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนสวยลงทกนทททเสนอขายนว พน

ทว พงนท พ บรตษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนสสวนสรกปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดจาเนตนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวสาขขอมมลดวงกลสาวถมกตของ ไมสเปปนเทปจ

และไมสทจาใหขผมขอพทนสจาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพตจารณาจากอวนดวบความนสาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท พ โดยพตจารณาจากผลการดจาเนตนงานทททผสานมาและฐานะการเงตน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท พ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นสาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดตตสมงทททสกด มทความเสททยงตจทาทททสกดทททจะไมสสามารถชจาระหนท พ

  ไดขตามกจาหนด

  อวนดวบเครดตตรองลงมาและถพอวสามทความเสททยงตจทามากทททจะไมสสามารถ

  ชจาระหนท พไดขตามกจาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตจทาทททจะไมสสามารถชจาระหนท พไดขตามกจาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชจาระหนท พไดขตามกจาหนด

ระดวบทททตจทากวสา

นสาลงทกน

ตจทากวสา

BBB

ตจทากวสา

BBB(tha)

ตจทากวสา

Baa

ตจทากวสา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชจาระหนท พไดขตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซทงขซ พนกวบปวจจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกตจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตสางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท พย เชสน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงตนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมสกปจะสมงขซ พนดขวย ดวงนว พนราคา

ตราสารหนท พทททออกมากสอนหนขาจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสตนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวสา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคสาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพตทมขซ พนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกตจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตสางประเทศ เปปนตขน ซซทงพตจารณาไดขจากคสา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคสา SD สมง แสดงวสากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตสอมมลคสาของหนสวยลงทกน เชสน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงตนดอลลารธในชสวงทททเงตนบาทอสอน แตสขายทจากจาไรในชสวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงตนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชสวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชสวงทททบาทอสอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ พนกวสาเดตมดขวยเชสนกวน ดวงนว พน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครพทองมพอสจาควญในการบรตหารความเสททยงดวง

กลสาว ซซทงทจาไดขดวงตสอไปนท พ

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสสวนการปของกวนความเสททยงไวขอยสางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมสกวบดกลยพตนตจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพตจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมส 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกตดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสอการดจาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองทกนอาจมทผลการดจาเนตนงานทททผวนผวนมากกวสากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกตดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสออกตสาหกรรมนว พน กองทกนดวง

กลสาวอาจมทผลการดจาเนตนงานทททผวนผวนมากกวสากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกตดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมพอง 

เศรษฐกตจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลสาวอาจมทผลการดจาเนตนงานทททผวนผวนมากกวสา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรตมาณการซพ พอขายทรวพยธสตนของกองทกน 

โดยคจานวณจากมมลคสาทททตจทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซพ พอทรวพยธสตนกวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยธสตนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผสานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคสาทรวพยธสตนสกทธตเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทกนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนขอยเพทยงใด เชสน หากกองทกนรวมมทคสา 

TE ตจทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตจทา ดวงนว พน กองทกนรวมนท พจซงมทประสตทธตภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคสา TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว พน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน

13 / 13  K-FEQ


