
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค สตสรร  หรขนทรน–A ชนปดรนบซส ชอคสนอนตโนมนตป

K STAR Equity Fund–A(R)
K-STAR-A(R)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมหกขนทททเนขนลงทกนหกขนพพ พนฐานดททททมทศวกยภาพการเตตบโตในระยะยาว เพพทอมกมงหววงสรข างผลตอบแทนทททดทสมมทา

เสมอ พรขอมทว พงจวบจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลกมมอกตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงตนสด ใน

สถานการณธตลาดทททอมานวยเพพทอเพตทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสว พน รวมทว พงมทจมายผลตอบแทนออกมา

อวตโนมวตตเมพทอมมลคมาหนมวยลงทกนสมงขข พนถขงระดวบทททกมาหนด (Auto redemption)

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนขาเพพทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรตหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

** การขายคพนอวตโนมวตต : เมพทอ NAV ขข พนผมานจกดทททกมาหนด กองทกนจะทมาการขายคพนหนมวยลงทกนอวตโนมวตตใหขกกตมอเมพทอ

มมลคมาครขทงหนขทงของกมาไร มากกวมา 1,000 บาท

กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกมงหววงใหขผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหกขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว

• ผมขลงทกนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการขายคพนหนมวยลงทกนโดยอวตโนมวตตเมพทอมมลคมาหนมวยลงทกนสมงขข พนถขงระดวบททท

กมาหนด

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซขทงอาจจะปรวบตววเพตทมสมงขข พนหรพอลดลงจนตมทา

กวมามมลคมาทททลงทกนและทมาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว พงแตม 5 ปท  ขข พนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจมานวนเงตนทททแนมนอน หรพอรวกษาเงตนตขนใหขอยมมครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตกม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรตษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท พดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนเนขนการซพ พอขายหกขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จขงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองทกนหกขนทวทวไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนขาเพพทอการเพตทมประสตทธตภาพการบรตหารการลงทกน ทมาใหขกองทกนนท พมทความเสททยงมากกวมา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอตงโดยตรง เนพทองจากใชขเงตนลงทกนในจมานวนทททนขอยกวมาจขงมทกมาไร/ขาดทกนสมงกวมาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอตงโดยตรง

• การลงทกนในหนมวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวตตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงตนลงทกนคพน

มากกวมาหรพอนขอยกวมาเงตนทททไดขลงทกนไป ทว พงนท พ ผมขลงทกนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวตตควบ

หนมวยลงทกนกมอนการตวดสตนใจลงทกน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทกนเกตนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงทกนทททจมาหนมายไดขแลขวทว พงหมด บรตษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพตนตจในการเลตกกองทกนรวม และอาจยกเลตกคมาสวทงซพ พอขายหนมวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรพอหยกดรวบคมาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

3 / 13  K-STAR-A(R)



ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)

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

ตมทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดมาเนตนงาน (SD)

large cap mid/small sectorgeneral

ตมทา สมง

กลกมมหกขนทททเนขนลงทกน

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตมทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คมานวณจากผลรวมของนม พาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองทกนลงทกนมากกวมา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงตนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทมาเงตนฝาก

: 13.90%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 20.95%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 8.71%

ธนาคาร : 8.55%พาณตชยธ : 7.87%

ขนสมงและโลจตสตตกสธ :

6.80%

อพทน ๆ : -0.90%

กลกมมหลวกทรวพยธอพทน ๆ :

34.12%

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 20.95%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 8.71%

ธนาคาร 8.55%

พาณตชยธ 7.87%

ขนสมงและโลจตสตตกสธ 6.80%

กลกมมหลวกทรวพยธอพทน ๆ 34.12%

หมายเหตก : เปกนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว พงนท พ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
8.65%บมจ.ปตท. (PTT) 

4.98%บมจ.แอดวานซธ อตนโฟรธ เซอรธวตส (ADVANC) 

4.69%บมจ. กวลฟธ  เอกนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

4.34%บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT) 

4.13%บมจ.ปตท.สมารวจและผลตตปตโตรเลทยม (PTTEP) 

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

* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว พน คกณควรพตจารณาการเรทยกเกกบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คมาใชขจมายอพทนๆ รวมคมาใชขจมาย

เกกบจรตง 2.0063

เกกบจรตง 0.0321 เกกบจรตง 0.1284
เกกบจรตง 0.0100

เกกบจรตง 2.1768
สมงสกดไมมเกตน 2.0063

สมงสกดไมมเกตน 0.1070 สมงสกดไมมเกตน 0.1338

สมงสกดไมมเกตน 1.0700

สมงสกดไมมเกตน 3.3170

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คมาใชขจมายอพทนๆ เปกนขขอมมลของรอบปทบวญชทลมาสกดของกองทกน

คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมมลคมาเพตทม ภาษทธกรกตจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกน (Front-end Fee) 0.50%2.00%

คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพตทมเตตม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพตทมเตตม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกกบ

คมาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจมายจรตง

หมายเหตก : คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนและคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนกรณททททเปกนคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนจากผมขถพอหนมวยลงทกนจะเรทยกเกกบเขขากองทกน

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรพอคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตมอวตราใดจะสมงกวมา

6 / 13  K-STAR-A(R)



  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดมาเนตนการในอดทต มตไดขเปกนสตทงยพนยวนถขงผลการดมาเนตนงานในอนาคต *

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

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

62.18%

-6.75%

41.30%

0.66%

14.51%

-4.14%

19.84% 20.99%

-7.97%

5.41%

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 กราฟจะแสดงผลการดมาเนตนงานตว พงแตมววนจวดตว พงกองทกนจนถขงววนทมาการสกดทขายของปทปฏตทตนนว พน

กองทกน K-STAR-A(R) เสนอขายหนมวยลงทกนตว พงแตมววนททท 29 พฤษภาคม 2549 เปกนตขนไป

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -20.79%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.77% 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 กรมภสพนนธร 2563 (%) 

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

K-STAR-A(R) -15.24 -17.60 -14.70 0.15 1.91 11.20 9.48-14.79

ตววชท พววด -15.19 -18.09 -16.16 -1.84 -0.16 10.21 8.57-14.77

ความผวนผวนของกองทกน * 20.59 16.32 13.53 11.41 12.77 16.72 20.3723.84

ความผวนผวนของตววชท พววด * 20.01 15.61 13.01 10.96 12.13 15.24 18.3823.11

หมายเหตก : * รข อยละตมอปท

วตธทการคมานวณผลการดมาเนตนงานของกองทกนรวมเปกนไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนตนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรตษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธร 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR

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

-10.42 0.33-12.94 -9.64 1.21 10.66เปอรธเซกนตธไทลธททท 5

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

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

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

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

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

15.58 9.6012.38 10.35 8.72 11.18เปอรธเซกนตธไทลธททท 5

18.35 11.3114.76 12.33 10.40 14.54เปอรธเซกนตธไทลธททท 25

19.77 12.3815.62 13.01 11.54 15.09เปอรธเซกนตธไทลธททท 50

20.44 13.2016.26 13.66 12.30 15.51เปอรธเซกนตธไทลธททท 75

23.04 15.7418.19 14.90 13.95 16.85เปอรธเซกนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมมจมายเงตนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนร

29 พฤษภาคม 2549วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมมกมาหนด

2,296.78 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 34.7869 บาท/หนมวย

ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทมาการซพ พอ ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว พนตมทาของการซพ พอครว พงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว พนตมทาของการซพ พอครว พงถวดไป

ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทมาการขายคพน ทกกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคมาขว พนตมทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว พนตมทา

ระยะเวลาการรวบเงตนคมาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยธสตนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณจรวสรวกษธ ววฒนสตงหะ (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรตทมบรตหาร 26 กวนยายน 2554

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทมากวบ 137.92%

(กรณทกองทกนจวดตว พงไมมถขง 1 ปทจะแสดงคมาตว พงแตมจวดตว พงกองทกน)
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ธนาคารกสตกรไทย จมากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทตสโกข  จมากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จมากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสตน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวท เมพองไทยประกวนชทวตต จมากวด (มหาชน)

บรตษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนมวยลงทกน ฟต นโนมทนา จมากวด

บรตษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนมวยลงทกน โรโบเวลธธ จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมตโกข  จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ กสตกรไทย จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลกก จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วตคเคอรธส (ประเทศไทย) จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท พ จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ทตสโกข  จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณตชยธ จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ พอขายหนมวยลงทกน เซกนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสตน จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต นวนซมา จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต นวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ฟต ลลตป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กตมเอกง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)

บรตษวทหลวกทรวพยธ ไอรมา จมากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จมากวด

บรตษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ พอขายหนมวยลงทกน เวกลธธ เมจตก จมากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรตษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสตกรไทย จมากวด

รของเรชยน ทททอยมม : 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
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกตดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสตทธตทททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรตกา พลเมพองสหรวฐอเมรตกา หรพอผมขทททมทถตทนฐานอยมมในสหรวฐอเมรตกา หรพอบกคคลซขทง

โดยปกตตมทถตทนทททอยมมในสหรวฐอเมรตกา รวมถขงกองทรวพยธสตนของบกคคลดวงกลมาวและบรตษวทหรพอ

หขางหกขนสมวนซขทงจวดใหขมทขข พนและดมาเนตนกตจกรรมในสหรวฐอเมรตกา

 - การลงทกนในหนมวยลงทกนไมมใชมการฝากเงตน รวมทว พงไมมไดขอยมมภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงตนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซขทงผมขลงทกนอาจไมมไดขรวบเงตนลงทกนคพนเตกมจมานวน

 - ไดขรวบอนกมวตตจวดตว พง และอยมมภายใตขการกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต

 - การพตจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนรวมนท พมตไดขเปกนการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนมวยลงทกนทททเสนอขายนว พน

ทว พงนท พ บรตษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรกปขขอมมลสมาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผตดชอบในการดมาเนตนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปกนเทกจ

และไมมทมาใหขผมขอพทนสมาควญผตด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพตจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซขทงเปกนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพตจารณาจากผลการดมาเนตนงานทททผมานมาและฐานะการเงตน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นมาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดตตสมงทททสกด มทความเสททยงตมทาทททสกดทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ

  ไดขตามกมาหนด

  อวนดวบเครดตตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ

  ชมาระหนท พไดขตามกมาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดขตามกมาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดขตามกมาหนด

ระดวบทททตมทากวมา

นมาลงทกน

ตมทากวมา

BBB

ตมทากวมา

BBB(tha)

ตมทากวมา

Baa

ตมทากวมา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดขตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกตดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซขทงขข พนกวบปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกตจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตมางประเทศ เปกนตขน โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทตศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงตนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกกจะสมงขข พนดขวย ดวงนว พนราคา

ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนขาจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสตนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชตญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคมาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพตทมขข พนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกตจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตมางประเทศ เปกนตขน ซขทงพตจารณาไดขจากคมา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคมา SD สมง แสดงวมากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตมอมมลคมาของหนมวยลงทกน เชมน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงตนดอลลารธในชมวงทททเงตนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขกง กองทกนรวม

จะไดขเงตนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชมวงทททบาทแขกงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกกอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข พนกวมาเดตมดขวยเชมนกวน ดวงนว พน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปกนเครพทองมพอสมาควญในการบรตหารความเสททยงดวง

กลมาว ซขทงทมาไดขดวงตมอไปนท พ

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข พนอยมมกวบดกลยพตนตจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพตจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมม 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกตดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอการดมาเนตนงาน ฐานะทางการเงตน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทกนอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกตดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมออกตสาหกรรมนว พน กองทกนดวง

กลมาวอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกตดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกตดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง 

เศรษฐกตจ สวงคม เปกนตขน กองทกนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนตนงานทททผวนผวนมากกวมา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยธสตนกวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยธสตนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคมาทรวพยธสตนสกทธตเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซขทงสะทขอนใหขเหกนถขง

ประสตทธตภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทกนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองทกนรวมมทคมา 

TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนว พน กองทกนรวมนท พจขงมทประสตทธตภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอตง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคมา TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว พน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปกนตขน
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