
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค หรขนปนนผล

K Valued Stock Fund
K-VALUE

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมหกขนทททเนขนลงทกนหกขนปวจจวยพพ พนฐานดท มทผลการดดาเนนนงานมวทนคงในทกกภาวะเศรษฐกนจหรพอในยามทททตลาดมท

ความผวนผวน และมทการจจายเงนนปวนผลอยจางสมดทาเสมอในระดวบทททสมงกวจาคจาเฉลททยของตลาด เพพทอสรข างผลตอบแทนทททดท

และสมดทาเสมอในระยะยาว

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ พอขายลจวงหนขาเพพทอการเพนทมประสนทธนภาพการบรนหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

ประววตนความเปปนมาของกองทกน

กองทกนเปนดเค หกขนปวนผล (K-VALUE) เปปนกองทกนรวมตราสารแหจงทกน จดทะเบทยนเปปนกองทกนปนดเมพทอววนททท 27 

มกราคม 2538 และจดทะเบทยนเปปนกองทกนเปนดเมพทอววนททท 13 กกมภาพวนธธ 2540 โดยบรนษวทจวดการไดขรวบมตนจากผมขถพอ

หนจวยลงทกน เมพทอววนททท 31 สนงหาคม 2561 และไดขรวบความเหปนชอบจากสดานวกงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมพทอววนททท 10 

ตกลาคม 2561 ใหขดดาเนนนการรวมกองทกนเปนดเค สตราทนจนค แอคททฟ หกขนทกนปวนผล (K-STADE) และกองทกนเปนดรวงขขาว

ทวทผล 2 (RKF-HI2) เขขากวบกองทกนเปนดเค หกขนปวนผล (K-VALUE) เนพทองจากนโยบายการลงทกนและการบรนหารจวดการ

กองทกนมทความใกลขเคทยงกวน ทดาใหขกองทกนไดขรวบผลประโยชนธจากการบรนหารจวดการกองทกนทททมทประสนทธนภาพมากขข พน 

ในการนท พ บรนษวทจวดการไดขดดาเนนนการรวมกองทกนดวงกลจาว โดยขายหรพอโอนทรวพยธสนน สนทธนและหนขาทททของกองทกนเปนดเค 

สตราทนจนค แอคททฟ หกขนทกนปวนผล (K-STADE) และกองทกนเปนดรวงขขาวทวทผล 2 (RKF-HI2) ทว พงหมดใหขแกจกองทกนเปนด

เค หกขนปวนผล (K-VALUE) และเลนกกองทกนเปนดเค สตราทนจนค แอคททฟ หกขนทกนปวนผล (K-STADE) และกองทกนเปนดรวง

ขขาวทวทผล 2 (RKF-HI2) ในววนททท 8 พฤศจนกายน 2561

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกจงหววงใหขผลประกอบการสมงกวจาดวชนทชท พววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททเชพทอวจาการเลพอกลงทกนในหกขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดทจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว

• ผมขลงทกนทททตของการไดขรวบเงนนปวนผลระหวจางการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซขทงอาจจะปรวบตววเพนทมสมงขข พนหรพอลดลงจนตดทา

กวจามมลคจาทททลงทกนและทดาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว พงแตจ 5 ปท  ขข พนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจดานวนเงนนทททแนจนอน หรพอรวกษาเงนนตขนใหขอยมจครบ
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ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรนษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมจเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท พดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ พอขายลจวงหนขาเพพทอการเพนทมประสนทธนภาพการบรนหารการลงทกน ทดาใหขกองทกนนท พมทความเสททยงมากกวจา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอนงโดยตรง เนพทองจากใชขเงนนลงทกนในจดานวนทททนขอยกวจาจขงมทกดาไร/ขาดทกนสมงกวจาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอนงโดยตรง

• การลงทกนในหนจวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวนตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงนนลงทกนคพน

มากกวจาหรพอนขอยกวจาเงนนทททไดขลงทกนไป ทว พงนท พ ผมขลงทกนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวนตควบ

หนจวยลงทกนกจอนการตวดสนนใจลงทกน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวจาจะมทการขายคพนหนจวยลงทกนเกนนกวจา 2 ใน 3 ของจดานวนหนจวยลงทกนทททจดาหนจายไดขแลขวทว พงหมด บรนษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพนนนจในการเลนกกองทกนรวม และอาจยกเลนกคดาสวทงซพ พอขายหนจวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรพอหยกดรวบคดาสวทงดวงกลจาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตดทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดดาเนนนงาน (SD)

large cap mid/small sectorgeneral

ตดทา สมง

กลกจมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตดทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คดานวณจากผลรวมของนด พาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตจละรายทททกองทกนลงทกนมากกวจา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงนนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทจาเงนนฝาก

: 13.67%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 27.73%

พวฒนาอสวงหารนมทรวพยธ :

12.97%

อาหารและเครพทองดพทม :

10.14%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 9.30%

ธนาคาร : 6.19%

อพทน ๆ : -3.01%

กลกจมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

23.01%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 27.73%

พวฒนาอสวงหารนมทรวพยธ 12.97%

อาหารและเครพทองดพทม 10.14%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.30%

ธนาคาร 6.19%

กลกจมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 23.01%

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

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
8.83%บมจ.ปตท. (PTT) 

7.51%บมจ.แลนดธแอนดธเฮขาสธ (LH) 

5.22%บมจ.อนนทวช โฮลดน พงสธ (INTUCH) 

5.16%บมจ.เอปมเค เรสโตรองตธ กรกร ป (M) 

4.32%บมจ.ผลนตไฟฟขา (EGCO) 

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

* คจาธรรมเนทยมมทผลกระทบตจอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว พน คกณควรพนจารณาการเรทยกเกปบคจาธรรมเนทยมดวงกลจาวกจอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คจาใชขจจายอพทนๆ รวมคจาใชขจจาย

เกปบจรนง 2.0063

เกปบจรนง 0.0428 เกปบจรนง 0.1284
เกปบจรนง 0.0200

เกปบจรนง 2.1975
สมงสกดไมจเกนน 2.0063

สมงสกดไมจเกนน 0.1605 สมงสกดไมจเกนน 0.1284

สมงสกดไมจเกนน 1.0700

สมงสกดไมจเกนน 3.3652

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คจาใชขจจายอพทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลจาสกดของกองทกน

คจาธรรมเนทยมดวงกลจาวรวมภาษทมมลคจาเพนทม ภาษทธกรกนจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คจาธรรมเนทยมการขายหนจวยลงทกน (Front-end Fee) 1.00%2.00%

คจาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนจวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน1.00%

คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนจวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพนทมเตนม

คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนจวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพนทมเตนม

คจาธรรมเนทยมการโอนหนจวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คจาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจจายจรนง

หมายเหตก : คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทจากวบคจาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนจวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรพอคจาธรรมเนทยมการขายหนจวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตจอวตราใดจะสมงกวจา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดดาเนนนการในอดทต มนไดขเปปนสนทงยพนยวนถขงผลการดดาเนนนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

47.63%

2.11%

44.19%

-5.93%

15.70%

-15.91%

20.00% 21.07%

-9.42%

5.36%

47.80%

3.69%

40.53%

-3.63%

19.12%

-11.23%

23.85%

17.30%

-8.08%

4.27%

กองทกน ดวชนทชท พววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว พง กราฟจะแสดงผลการดดาเนนนงานตว พงแตจววนจวดตว พงกองทกนจนถขงววนทดาการสกดทขายของปทปฏนทนนนว พน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -21.83%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 11.68% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

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

K-VALUE -13.38 -17.10 -14.82 -0.56 0.08 9.35 4.59-13.20

ตววชท พววด -15.19 -18.09 -16.16 -1.84 -0.16 10.21 N/A**-14.77

ความผวนผวนของกองทกน * 18.81 14.81 12.24 10.43 11.68 14.82 22.6821.80

ความผวนผวนของตววชท พววด * 20.01 15.61 13.01 10.96 12.13 15.24 N/A**23.11

หมายเหตก : * รข อยละตจอปท

** ผลตอบแทนของตววชท พววดในชจวงเวลาตว พงแตจจวดตว พงกองทกนแสดงคจา N/A เนพทองจากไมจมทขขอมมลตววชท พววดทททเปปนดวชนทผลตอบแทนรวม 

(Total Return Index) ในชจวงระยะเวลาดวงกลจาว

วนธทการคดานวณผลการดดาเนนนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนนนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรนษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-VALUE

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

-10.42 0.33-12.94 -9.64 1.21 10.66เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

-13.25 -1.10-15.44 -12.47 0.13 9.48เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-14.66 -2.55-17.13 -15.03 -0.81 8.62เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-15.68 -4.41-19.31 -18.02 -2.24 6.79เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-18.24 -7.35-21.96 -23.73 -5.23 4.63เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

15.58 9.6012.38 10.35 8.72 11.18เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

18.35 11.3114.76 12.33 10.40 14.54เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

19.77 12.3815.62 13.01 11.54 15.09เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

20.44 13.2016.26 13.66 12.30 15.51เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

23.04 15.7418.19 14.90 13.95 16.85เปอรธเซปนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

มทนโยบายจจายเงนนปวนผลใหขแกจผมขถพอหนจวยลงทกนไมจเกนนปทละ 2 ครว พง ในอวตราไมจตดทากวจารข อยละ 90 ของการ

เพนทมขข พนในสนนทรวพยธสกทธนจากการดดาเนนนงานประจดาแตจละงวดบวญชท ซขทงการเพนทมขข พนในสนนทรวพยธสกทธนจาก

การดดาเนนนงานดวงกลจาวไมจรวมถขงรายการกดาไรหรพอขาดทกนสกทธนจากเงนนลงทกนทททยวงไมจเกนดขข พน (Unrealized 

Gain) 

(พนจารณาจจายทกกสน พนเดพอน ม.ค. และ ก.ค.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว พงททท ววนปนดสมกดทะเบทยน ววนจจายเงนนปวนผล เงนนปวนผลตจอหนจวย (บาท)

 24 31 กรกฎาคม 2562 14 สนงหาคม 2562  0.41

 23 31 มกราคม 2561 14 กกมภาพวนธธ 2561  0.55

 22 31 กรกฎาคม 2560 11 สนงหาคม 2560  0.27

 21 31 มกราคม 2560 14 กกมภาพวนธธ 2560  0.60

 20 1 สนงหาคม 2559 11 สนงหาคม 2559  0.30

 19 2 กกมภาพวนธธ 2558 13 กกมภาพวนธธ 2558  0.25

 18 31 กรกฎาคม 2557 14 สนงหาคม 2557  0.38

 17 31 มกราคม 2556 14 กกมภาพวนธธ 2556  0.33

 16 31 กรกฎาคม 2555 14 สนงหาคม 2555  0.49

 15 31 มกราคม 2555 14 กกมภาพวนธธ 2555  0.28

จจายเงนนปวนผล ทว พงหมดจดานวน 24 ครว พง รวมเปปนเงนน 10.53 บาท

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

27 มกราคม 2538วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมจกดาหนด

3,207.34 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 5.6778 บาท/หนจวย

ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทดาการซพ พอ ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคจาขว พนตดทาของการซพ พอครว พงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคจาขว พนตดทาของการซพ พอครว พงถวดไป

ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทดาการขายคพน ทกกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคจาขว พนตดทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว พนตดทา

ระยะเวลาการรวบเงนนคจาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คพอ 3 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคจาทรวพยธสนนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณชกลทกร เตรทยมพาณนชยธกกล (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรนทมบรนหาร 10 กกมภาพวนธธ 2557

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทจากวบ 159.26%

(กรณทกองทกนจวดตว พงไมจถขง 1 ปทจะแสดงคจาตว พงแตจจวดตว พงกองทกน)
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ธนาคารกสนกรไทย จดากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทนสโกข  จดากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จดากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสนน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวท เมพองไทยประกวนชทวนต จดากวด (มหาชน)

บรนษวท เมพองไทยประกวนชทวนต จดากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนนตลนงคธ

บรนษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนจวยลงทกน ฟน นโนมทนา จดากวด

บรนษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนจวยลงทกน โรโบเวลธธ จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมนโกข  จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ กสนกรไทย จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วนคเคอรธส (ประเทศไทย) จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท พ จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ทนสโกข  จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณนชยธ จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ พอขายหนจวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสนน จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ฟน นวนซจา จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ ฟน นวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ฟน ลลนป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กนมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรนษวทหลวกทรวพยธ ไอรจา จดากวด (มหาชน)

บรนษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จดากวด

บรนษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนจวยลงทกน เวปลธธ เมจนก จดากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรนษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสนกรไทย จดากวด

รของเรชยน ทททอยมจ : 400/22 อาคารธนาคารกสนกรไทย ชว พน 6 และ 12 ถนนพหลโยธนน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกจอใหขเกนดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสนทธนทททจะไมจเสนอขายหนจวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรนกา พลเมพองสหรวฐอเมรนกา หรพอผมขทททมทถนทนฐานอยมจในสหรวฐอเมรนกา หรพอบกคคลซขทง

โดยปกตนมทถนทนทททอยมจในสหรวฐอเมรนกา รวมถขงกองทรวพยธสนนของบกคคลดวงกลจาวและบรนษวทหรพอ

หขางหกขนสจวนซขทงจวดใหขมทขข พนและดดาเนนนกนจกรรมในสหรวฐอเมรนกา

 - การลงทกนในหนจวยลงทกนไมจใชจการฝากเงนน รวมทว พงไมจไดขอยมจภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงนนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซขทงผมขลงทกนอาจไมจไดขรวบเงนนลงทกนคพนเตปมจดานวน

 - ไดขรวบอนกมวตนจวดตว พง และอยมจภายใตขการกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต

 - การพนจารณารจางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนจวยลงทกนของกองทกนรวมนท พมนไดขเปปนการแสดงวจาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนจวยลงทกนทททเสนอขายนว พน

ทว พงนท พ บรนษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนสจวนสรกปขขอมมลสดาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผนดชอบในการดดาเนนนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวจาขขอมมลดวงกลจาวถมกตของ ไมจเปปนเทปจ

และไมจทดาใหขผมขอพทนสดาควญผนด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพนจารณาจากอวนดวบความนจาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซขทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท พ โดยพนจารณาจากผลการดดาเนนนงานทททผจานมาและฐานะการเงนน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยจอ ดวงตจอไปนท พ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นจาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดนตสมงทททสกด มทความเสททยงตดทาทททสกดทททจะไมจสามารถชดาระหนท พ

  ไดขตามกดาหนด

  อวนดวบเครดนตรองลงมาและถพอวจามทความเสททยงตดทามากทททจะไมจสามารถ

  ชดาระหนท พไดขตามกดาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตดทาทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดขตามกดาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดขตามกดาหนด

ระดวบทททตดทากวจา

นจาลงทกน

ตดทากวจา

BBB

ตดทากวจา

BBB(tha)

ตดทากวจา

Baa

ตดทากวจา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดขตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกนดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซขทงขข พนกวบปวจจวยภายนอก เชจน สภาวะเศรษฐกนจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตจางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทนศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท พย เชจน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงนนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมจกปจะสมงขข พนดขวย ดวงนว พนราคา

ตราสารหนท พทททออกมากจอนหนขาจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสนนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชนญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวจากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวจา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคจาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพนทมขข พนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชจน สภาวะเศรษฐกนจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตจางประเทศ เปปนตขน ซขทงพนจารณาไดขจากคจา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคจา SD สมง แสดงวจากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตจอมมลคจาของหนจวยลงทกน เชจน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงนนดอลลารธในชจวงทททเงนนบาทอจอน แตจขายทดากดาไรในชจวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงนนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชจวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชจวงทททบาทอจอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข พนกวจาเดนมดขวยเชจนกวน ดวงนว พน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครพทองมพอสดาควญในการบรนหารความเสททยงดวง

กลจาว ซขทงทดาไดขดวงตจอไปนท พ

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสจวนการปของกวนความเสททยงไวขอยจางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข พนอยมจกวบดกลยพนนนจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพนจารณาวจาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมจ 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกนดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวจา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกนดเหตกการณธทททสจงผลกระทบตจอการดดาเนนนงาน ฐานะทางการเงนน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลจาว กองทกนอาจมทผลการดดาเนนนงานทททผวนผวนมากกวจากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกนดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวจา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกนดเหตกการณธทททสจงผลกระทบตจออกตสาหกรรมนว พน กองทกนดวง

กลจาวอาจมทผลการดดาเนนนงานทททผวนผวนมากกวจากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกนดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวจา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกนดเหตกการณธทททสจงผลกระทบตจอประเทศดวงกลจาว เชจน การเมพอง 

เศรษฐกนจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลจาวอาจมทผลการดดาเนนนงานทททผวนผวนมากกวจา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรนมาณการซพ พอขายทรวพยธสนนของกองทกน 

โดยคดานวณจากมมลคจาทททตดทากวจาระหวจางผลรวมของมมลคจาการซพ พอทรวพยธสนนกวบผลรวมของมมลคจาการขายทรวพยธสนนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผจานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคจาทรวพยธสนนสกทธนเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสจวนตจางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซขทงสะทขอนใหขเหปนถขง

ประสนทธนภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทกนรวมวจามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนขอยเพทยงใด เชจน หากกองทกนรวมมทคจา 

TE ตดทา แสดงวจา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตดทา ดวงนว พน กองทกนรวมนท พจขงมทประสนทธนภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอนง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคจา TE สมง แสดงวจาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว พน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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