
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Equity RMF
KEQRMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)

• กองททนรวมทลพมลควสมเสลพยงทร ลงในและตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองทกน RMF ทททลงทกนหกขนไทย  และลงทกนในหกขนตตางประเทศไมตเกกน 25% ของมมลคตาทรวพยธสกนสกทธกของกองทกน 

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลตวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกตงหววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสกทธกประโยชนธทางภาษท เมซทอปฏกบวตกตาม

เงซทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ ซนหรซอลดลงจนตตทา

กวตามมลคตาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถยอมรวบความเสททยงอวตราแลกเปลททยนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนตนอน หรซอรวกษาเงกนตขนใหขอยมตครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตตม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรกษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมตเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ซดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลตวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน ทตาใหขกองทกนนท ซมทความเสททยงมากกวตา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง เนซทองจากใชขเงกนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวตาจซงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวตาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง

• กองทกนมทการลงทกนในตตางประเทศบางสตวน และกองทกนมทนโยบายการปของกวนความเสททยงตามดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกน ดวงนว ซน 

ผมขลงทกนอาจจะขาดทกนหรซอไดขรวบกตาไรจากอวตราแลกเปลททยนหรซอไดขรวบเงกนคซนตตทากวตาเงกนลงทกนเรกทมแรกไดข

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมตมซอการลงทกนในกองทกนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ

• ผมขถซอหนตวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมตไดขรวบสกทธกประโยชนธทางภาษท หากไมตปฏกบวตกตามเงซทอนไขการลงทกนและจะตของคซนสกทธก

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหตงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนตวยลงทกนของกองทกน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนตาย,จตาย,โอน,จตานตาหรซอนตาไปเปตนประกวนมกไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวตาจะมทการขายคซนหนตวยลงทกนเกกนกวตา 2 ใน 3 ของจตานวนหนตวยลงทกนทททจตาหนตายไดขแลขวทว ซงหมด บรกษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพกนกจในการเลกกกองทกนรวม และอาจยกเลกกคตาสวทงซซ ซอขายหนตวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคตาสวทงดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนกนงาน (SD)

large cap mid/small sectorgeneral

ตตทา สมง

กลกตมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตตละรายทททกองทกนลงทกนมากกวตา 10% ของ NAV

ทร ลงหมด/
เกสอบทร ลงหมด

บสงสสวน ไมสปของกรนดทลยพปนปจ

ตตทา สมง

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงกนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทตาเงกนฝาก

: 11.72%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 20.30%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสซทอสาร

: 8.88%

ธนาคาร : 8.16%พาณกชยธ : 7.52%

พวฒนาอสวงหารกมทรวพยธ :

7.11%

อซทน ๆ : -0.73%

กลกตมหลวกทรวพยธอซทน ๆ :

37.04%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 20.30%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสซทอสาร 8.88%

ธนาคาร 8.16%

พาณกชยธ 7.52%

พวฒนาอสวงหารกมทรวพยธ 7.11%

กลกตมหลวกทรวพยธอซทน ๆ 37.04%

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

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
8.56%บมจ.ปตท. (PTT) 

4.91%บมจ.แอดวานซธ อกนโฟรธ เซอรธวกส (ADVANC) 

4.44%บมจ.ทตาอากาศยานไทย (AOT) 

4.44%บมจ. กวลฟธ  เอตนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

4.10%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

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

* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คกณควรพกจารณาการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คตาใชขจตายอซทนๆ รวมคตาใชขจตาย

เกตบจรกง 1.8725

เกตบจรกง 0.0300
เกตบจรกง 0.1284

เกตบจรกง 0.0200

เกตบจรกง 2.0509
สมงสกดไมตเกกน 1.8725

สมงสกดไมตเกกน 0.1070 สมงสกดไมตเกกน 0.1338

สมงสกดไมตเกกน 1.0700

สมงสกดไมตเกกน 2.4343

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : คตาธรรมเนทยมผมขดมแลผลประโยชนธขขางตขนยวงไมตรวมคตาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยธสกนในตตางประเทศ

คตาใชขจตายอซทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลตาสกดของกองทกน

คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมมลคตาเพกทม ภาษทธกรกกจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทกน (Front-end Fee) ไมตมทไมตมท

คตาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนตวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงทกน ไมตมทไมตมท

คตาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจตายจรกง

หมายเหตก : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปตนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปวจจกบวนไมตเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมตเกกน 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงทกนของววนทตาการลตาสกดกตอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนตวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกตบคตา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงทกนของววนทตาการลตาสกดกตอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนตวยลงทกน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดขเปตนสกทงยซนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

54.84%

-5.68%

34.61%

-5.29%

15.10%

-10.48%

19.85% 20.79%

-7.93%

5.84%

47.80%

3.69%

40.53%

-3.63%

19.12%

-11.23%

23.85%
17.30%

-8.08%

4.27%

กองทกน ดวชนทชท ซววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนกนงานตว ซงแตตววนจวดตว ซงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏกทกนนว ซน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -20.44%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.80% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Equity General

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KEQRMF -15.59 -17.71 -14.70 0.13 0.96 8.95 7.82-15.00

ตววชท ซววด -15.19 -18.09 -16.16 -1.84 -0.16 10.21 9.31-14.77

ความผวนผวนของกองทกน * 20.75 16.39 13.56 11.44 12.80 16.76 19.8724.05

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 20.01 15.61 13.01 10.96 12.13 15.24 18.3823.11

หมายเหตก : * รข อยละตตอปท

วกธทการคตานวณผลการดตาเนกนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนกนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรกษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Equity General ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KEQRMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

-10.42 0.33-12.94 -9.64 1.21 10.66เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

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

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

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

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

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

15.58 9.6012.38 10.35 8.72 11.18เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

18.35 11.3114.76 12.33 10.40 14.54เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

19.77 12.3815.62 13.01 11.54 15.09เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

20.44 13.2016.26 13.66 12.30 15.51เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

23.04 15.7418.19 14.90 13.95 16.85เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมตจตายเงกนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

22 ธวนวาคม 2549วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมตกตาหนด

8,745.23 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 27.0041 บาท/หนตวย

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทตาการซซ ซอ ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงถวดไป

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคซน ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคตาขว ซนตตทาของการขายคซน 500 บาท

ไมตกตาหนดยอดคงเหลซอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงกนคตาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยธสกนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณจรวสรวกษธ ววฒนสกงหะ (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรกทมบรกหาร 30 กวนยายน 2559

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทตากวบ 137.53%

(กรณทกองทกนจวดตว ซงไมตถซง 1 ปทจะแสดงคตาตว ซงแตตจวดตว ซงกองทกน)
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ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทกสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสกน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรกษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนตวยลงทกน ฟก นโนมทนา จตากวด

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนตวยลงทกน 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 นายหนขาซซ ซอขายหนตวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก นวนซตา 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 ไอรตา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนตวยลงทกน เวตลธธ เมจกก จตากวด

บรกษวทฮวทวเซตงเฮง โกลดธ ฟก วเจอรธส จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสกกรไทย จตากวด

รของเรลยน ทททอยมต : 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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกตอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสกทธกทททจะไมตเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรกกา พลเมซองสหรวฐอเมรกกา หรซอผมขทททมทถกทนฐานอยมตในสหรวฐอเมรกกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตกมทถกทนทททอยมตในสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยธสกนของบกคคลดวงกลตาวและบรกษวทหรซอ

หขางหกขนสตวนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

 - การลงทกนในหนตวยลงทกนไมตใชตการฝากเงกน รวมทว ซงไมตไดขอยมตภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมตไดขรวบเงกนลงทกนคซนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตกจวดตว ซง และอยมตภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพกจารณารตางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนรวมนท ซมกไดขเปตนการแสดงวตาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนตวยลงทกนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรกษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนสตวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดตาเนกนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวตาขขอมมลดวงกลตาวถมกตของ ไมตเปตนเทตจ

และไมตทตาใหขผมขอซทนสตาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนตาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผตานมาและฐานะการเงกน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ซ

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นตาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดกตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวตามทความเสททยงตตทามากทททจะไมตสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวตา

นตาลงทกน

ตตทากวตา

BBB

ตตทากวตา

BBB(tha)

ตตทากวตา

Baa

ตตทากวตา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตตางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชตน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมตกตจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากตอนหนขาจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสกนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวตา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคตาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ ซนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตตางประเทศ เปตนตขน ซซทงพกจารณาไดขจากคตา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคตา SD สมง แสดงวตากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตตอมมลคตาของหนตวยลงทกน เชตน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงกนดอลลารธในชตวงทททเงกนบาทอตอน แตตขายทตากตาไรในชตวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชตวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวตาเดกมดขวยเชตนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครซทองมซอสตาควญในการบรกหารความเสททยงดวง

กลตาว ซซทงทตาไดขดวงตตอไปนท ซ

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสตวนการปของกวนความเสททยงไวขอยตางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมตกวบดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพกจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมต 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตออกตสาหกรรมนว ซน กองทกนดวง

กลตาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมซอง 

เศรษฐกกจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลตาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผวนผวนมากกวตา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซซ ซอขายทรวพยธสกนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคตาทททตตทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซซ ซอทรวพยธสกนกวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยธสกนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผตานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคตาทรวพยธสกนสกทธกเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทกนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชตน หากกองทกนรวมมทคตา 

TE ตตทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองทกนรวมนท ซจซงมทประสกทธกภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคตา TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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