
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ดนชนชหรขนธรรกปจเทคโนโลยชและกสรสสสอสสร

K ICT Sector Index Fund
K-ICT

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund)

• กองทรนรวมทชสมชควสมเสชสยงทน ชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนนช ชลงทรนกระจรกตนวในผมขออกและหมวดอรตสสหกรรม จจงมชควสมเสชสยงทชสผมขลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรน

จสสนวนมสก

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมทททลงทกนหกขนในดวชนทธกรกกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (SET Information & Communication 

Technology Sector Index)  

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซส ซอขายลลวงหนขาเพสทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)  

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารตลางประเทศไมลเกกน 20% ของมมลคลาทรวพยธสกนสกทธกของกองทกน และปของกวนความเสททยง

อวตราแลกเปลททยนตามดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกน

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยกทธธการบรกหารกองทกนเชกงรวบ (Passive management strategy) โดยมกลงหววงใหขผลตอบแทนของกองทกนเคลสทอน

ไหวตามดวชนทธกรกกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนหกขนเพสทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนทธกรกกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (SET 

Information & Communication Technology Sector Index)  

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ ซนหรสอลดลงจนตตทา

กวลามมลคลาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว ซงแตล 5 ปท  ขซ ซนไป

• ผมขลงทกนทททสามารถยอมรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนลนอน หรสอรวกษาเงกนตขนใหขอยมลครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสสอชท ซชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรกษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ซดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชสสสสคนญ

• กองทกนลงทกนเฉพาะเจาะจงในหกขนหมวดธกรกกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (ICT Sector)  จซงอาจมทความเสททยงและผวนผวน

ของราคาสมงกวลากองทกนรวมทวทวไปทททมทการกระจายการลงทกนในหลายอกตสาหกรรม ดวงนว ซน ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลของหมวด

อกตสาหกรรมดวงกลลาวเพสทอประกอบการตวดสกนใจลงทกนดขวย

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซส ซอขายลลวงหนขาเพสทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน ทตาใหขกองทกนนท ซมทความเสททยงมากกวลา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง เนสทองจากใชขเงกนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวลาจซงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวลาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง  

• กองทกนจะพกจารณาปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกน ผมขลงทกนอาจขาดทกนหรสอกตาไรจาก

อวตราแลกเปลททยนไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวลาจะมทการขายคสนหนลวยลงทกนเกกนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงทกนทททจตาหนลายไดขแลขวทว ซงหมด บรกษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพกนกจในการเลกกกองทกนรวม และอาจยกเลกกคตาสวทงซส ซอขายหนลวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรสอหยกดรวบคตาสวทงดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชสยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชสยงทชสสสสคนญ

ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนกนงาน (SD)

general large cap mid/small sector

ตตทา สมง

กลกลมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองทกนลงทกนมากกวลา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

บสงสสวน ไมสปของกนนดรลยพปนปจ

ตตทา สมง

ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดขทชส www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนลวยลงทกน : 5.34%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร

: 79.91%

เงกนฝาก

หรสอตราสารเททยบเทลาเงกนฝาก

: 1.10%

กองทกนรวมโครงสรข างพส ซนฐาน

- ในประเทศ : 12.75%

อสทน ๆ : 0.91%

กลกลมหลวกทรวพยธอสทน ๆ :

-0.01%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชสลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร 79.91%

กองทกนรวมโครงสรข างพส ซนฐาน - ในประเทศ 12.75%

กลกลมหลวกทรวพยธอสทน ๆ -0.01%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชสมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
44.99%บมจ.แอดวานซธ อกนโฟรธ เซอรธวกส (ADVANC) 

13.12%บมจ.อกนทวช โฮลดก ซงสธ (INTUCH) 

12.75%กองทกนรวมโครงสรข างพส ซนฐานโทรคมนาคม ดกจกทวล (DIF) 

8.40%บมจ.ทรมคอรธปอเรชวทน (TRUE) 

6.56%บมจ.โทเทกทล แอตคเซตส คอมมมนกเคชวทน (DTAC) 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คกณควรพกจารณาการเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00
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2.00
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3.00
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4.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คลาใชขจลายอสทนๆ รวมคลาใชขจลาย

เกตบจรกง 0.3745

เกตบจรกง 0.0214 เกตบจรกง 0.0803 เกตบจรกง 0.1800

เกตบจรกง 0.6562

สมงสกดไมลเกกน 3.2100

สมงสกดไมลเกกน 0.1070 สมงสกดไมลเกกน 0.1284

สมงสกดไมลเกกน 1.0700

สมงสกดไมลเกกน 3.7450

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชสเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คลาใชขจลายอสทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลลาสกดของกองทกน

คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมมลคลาเพกทม ภาษทธกรกกจเฉพาะหรสอภาษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชสเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน2.00%

คลาธรรมเนทยมการรวบซส ซอคสนหนลวยลงทกน (Back-end Fee) 0.10%2.00%

คลาธรรมเนทยมการซส ซอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.10%0.25%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คลาธรรมเนทยมอสทนๆ  ตามทททจลายจรกง

หมายเหตก : คลาธรรมเนทยมการซส ซอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (เฉพาะเมสทอซส ซอหนลวยลงทกน โดยเรทยกเกตบเขขากองทกน)

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซส ซอคสนหนลวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรสอคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตลอวตราใดจะสมงกวลา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดขเปตนสกทงยสนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมธรรกปจเทคโนโลยชสสรสนเทศและกสรสสสอสสรของ
ตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (ICT Sector TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

2558 2559 2560 2561 2562

-34.95%

10.38%

15.40%

-11.26%

17.78%

-34.96%

11.30%
16.14%

-10.77%

18.18%

กองทกน ดวชนทชท ซววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนกนงานตว ซงแตลววนจวดตว ซงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏกทกนนว ซน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -43.28%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 19.66% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.35% ตสอปช

6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity Large Cap

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชสเกปดขจ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชส 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

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

K-ICT -9.27 -19.72 -2.24 1.35 N/A N/A -4.86-8.98

ตววชท ซววด -9.30 -19.83 -2.13 1.80 N/A N/A -4.40-9.05

ความผวนผวนของกองทกน * 22.79 20.89 18.18 15.23 N/A N/A 19.6624.15

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 23.01 21.01 18.32 15.32 N/A N/A 19.8224.49

หมายเหตก : * รข อยละตลอปท

วกธทการคตานวณผลการดตาเนกนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนกนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรกษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชส 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-ICT

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

-13.23 0.36-15.26 -12.18 0.99 10.99เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

-13.92 -0.94-16.89 -14.74 -0.05 9.80เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

-14.94 -1.62-17.64 -17.19 -0.48 8.93เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

-16.07 -2.97-19.17 -18.30 -1.95 8.36เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-21.61 -7.83-23.19 -30.69 -4.19 7.37เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

18.06 11.8714.51 12.35 10.88 14.50เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

19.54 12.1215.61 13.13 11.27 14.73เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

20.84 12.5516.52 13.76 11.63 15.10เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

21.78 12.8817.29 14.34 12.19 15.44เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

26.09 14.5922.03 17.62 13.01 16.67เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสสนๆ

ไมลจลายเงกนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

29 พฤษภาคม 2558วนนทชสจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 2,000 ลขานบาท

ไมลกตาหนด

162.74 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 7.8899 บาท/หนลวย

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซส ซอ ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซส ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว ซนตตทาของการซส ซอครว ซงถวดไป

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคสน ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคลาขว ซนตตทาของการขายคสน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลสอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงกนคลาขายคสน

(ประกาศ NAV T+1 คสนเงกน T+2 เวลา 15.00 น.)

T+2 คสอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคสน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยธสกนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน คกณญดาภวค โออนวนตธ (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรกทมบรกหาร 4 กวนยายน 2560

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทลากวบ 66.92%

(กรณทกองทกนจวดตว ซงไมลถซง 1 ปทจะแสดงคลาตว ซงแตลจวดตว ซงกองทกน)
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ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทกสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสกน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวท เมสองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซส ซอขายหนลวยลงทกน ฟก นโนมทนา จตากวด

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซส ซอขายหนลวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมกโกข  จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ กสกกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วกคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ทกสโกข  จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณกชยธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซส ซอขายหนลวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก นวนซลา จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก ลลกป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กกมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไอรลา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซส ซอขายหนลวยลงทกน เวตลธธ เมจกก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสกกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชว ซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชสอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกลอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสกทธกทททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนกวบหรสอเพสทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรกกา พลเมสองสหรวฐอเมรกกา หรสอผมขทททมทถกทนฐานอยมลในสหรวฐอเมรกกา หรสอบกคคลซซทง

โดยปกตกมทถกทนทททอยมลในสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยธสกนของบกคคลดวงกลลาวและบรกษวทหรสอ

หขางหกขนสลวนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

 - การลงทกนในหนลวยลงทกนไมลใชลการฝากเงกน รวมทว ซงไมลไดขอยมลภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมลไดขรวบเงกนลงทกนคสนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตกจวดตว ซง และอยมลภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพกจารณารลางหนวงสสอชท ซชวนในการเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนรวมนท ซมกไดขเปตนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชท ซชวนของกองทกนรวม หรสอ ไดขประกวนราคาหรสอผลตอบแทนของหนลวยลงทกนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรกษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสสอชท ซชวนสลวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดตาเนกนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปตนเทตจ

และไมลทตาใหขผมขอสทนสตาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม
- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนลาเชสทอถสอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผลานมาและฐานะการเงกน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นลาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดกตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดกตรองลงมาและถสอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวลา

นลาลงทกน

ตตทากวลา

BBB

ตตทากวลา

BBB(tha)

ตตทากวลา

Baa

ตตทากวลา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมสองทว ซงในและตลางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชลน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมลกตจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากลอนหนขาจะมทการซส ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสกนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคลาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ ซนหรสอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน ปวจจวยทางการเมสองทว ซงในและตลางประเทศ เปตนตขน ซซทงพกจารณาไดขจากคลา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคลา SD สมง แสดงวลากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตลอมมลคลาของหนลวยลงทกน เชลน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงกนดอลลารธในชลวงทททเงกนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวลาเดกมดขวยเชลนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครสทองมสอสตาควญในการบรกหารความเสททยงดวง

กลลาว ซซทงทตาไดขดวงตลอไปนท ซ

- ปของกนนควสมเสชสยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนสทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมลกวบดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพกจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรสอไมล 

- ไมสปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน 

หรสอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลออกตสาหกรรมนว ซน กองทกนดวง

กลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมสอง 

เศรษฐกกจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวลา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซส ซอขายทรวพยธสกนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซส ซอทรวพยธสกนกวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยธสกนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคลาทรวพยธสกนสกทธกเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คสอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทกนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองทกนรวมมทคลา 

TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองทกนรวมนท ซจซงมทประสกทธกภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคลา TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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