
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ไลฟฟ สไตลฟ 2520

K LIFESTYLE FUND 2520
K-2520

• กองทรนรวมผสมแบบกสสหนดสนดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรแหสงทรน
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหขมชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตขบลจ.เดชยวกนน 

• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทน ชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยฟจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยฟสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนผสมทททกระจายการลงทกนในหกขน ตราสารกกทงหนท นกกทงทกน ตราสารแหหงหนท น และหรรอเงงนฝาก โดยจะลงทกนในหกขนไมห

เกงน 45% ของมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงของกองทกน

• ลงทกนในตหางประเทศไมหเกงน 25% ของมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงของกองทกน โดยปของกวนความเสททยงอวตราแลกเปลททยนตาม

ดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลหวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารทททมทสวญญาซร นอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Notes)

• กองทกนนท นอาจลงทกนในหนหวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรงษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมหจจากวดอวตราสหวน

** ผมขถรอหนหวยลงทกนสามารถเลรอกรวบผลตอบแทนโดยการขายครนหนหวยลงทกนอวตโนมวตงทกกววนทจาการสกดทขายของเดรอน

พฤษภาคมและพฤศจงกายน (ทจารายการเมรทอผลตอบแทนมากกวหา 500 บาทขก นนไป)

กลยรทธฟในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกหงหววงใหขผลประกอบการสมงกวหาดวชนทชท นววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนในกองทกนทททมทระดวบความเสททยงเหมาะสมกวบชหวงอายกหรรอความสามารถในการรวบความเสททยง

ของผมขลงทกนทททเกงดในชหวงปท  พ.ศ. 2520 หรรอกหอนหนขา

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซกทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขก นนหรรอลดลงจนตจทา

กวหามมลคหาทททลงทกนและทจาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว นงแตห 3 ปท  ขก นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนหนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมหครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลหวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกนและตราสารทททมทสวญญาซร นอขายลหวงหนขา

แฝง ทจาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวหากองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชขเงงนลงทกนในจจานวนทททนขอยกวหา

จกงมทกจาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง

• กองทกนจะพงจารณาปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนสหงผลใหขผมขลงทกนอาจขาดทกนหรรอ

กจาไรจากอวตราแลกเปลททยนไดข

• กองทกนนท นมทการลงทกนในหนหวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรงษวทจวดการเดทยวกวนไมหจจากวดอวตราสหวน ซกทงอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกงดจากนโยบายการลงทกนในหนหวยลงทกนภายใตขการจวดการของบรงษวทจวดการเดทยวกวน

• การลงทกนในหนหวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวงตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงทกนครน

มากกวหาหรรอนขอยกวหาเงงนทททไดขลงทกนไป ทว นงนท น ผมขลงทกนควรศกกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวงตควบ

หนหวยลงทกนกหอนการตวดสงนใจลงทกน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทกนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจจานวนหนหวยลงทกนทททจจาหนหายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคจาสวทงซร นอขายหนหวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคจาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยฟ (market risk)

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

ตจทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดจาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตจทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คจานวณจากผลรวมของนจ นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทกนลงทกนมากกวหา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

บสงสสวน ไมสปของกนนดรลยพปนปจ

ตจทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน

: 30.72%

หกขน : 34.92%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 27.46%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 4.89%

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก

: 2.01%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรรอผมขคจ นาประกวน : 0.28%

อรทน ๆ : -0.28%

  สนดสสวนของประเภททรนพยฟสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 9.50%

ธนาคาร 3.37%

พาณงชยธ 3.35%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร 3.09%

ขนสหงและโลจงสตงกสธ 2.71%

กลกหมหลวกทรวพยธอรทน ๆ 12.90%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยฟหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
3.09%บมจ.ปตท. (PTT) 

2.13%บมจ.ปตท.สจารวจและผลงตปงโตรเลทยม (PTTEP) 

1.89%บมจ.ทหาอากาศยานไทย (AOT) 

1.75%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

1.62%บมจ. กวลฟธ  เอตนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
30.72%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน 

27.46%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

4.89%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

2.01%เงงนฝาก หรรอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก 

0.28%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรรอผมขคจ นา

ประกวน 

-0.28%อรทน ๆ 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยฟหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
25.35%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

5.37%พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

3.53%บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  (AA(tha))

3.15%บมจ.เฟรเซอรธส พรตอพเพอรธตท น (ประเทศไทย) (FPT)  (A-)

2.98%บรงษวท ดทแทค ไตรเนตต จจากวด (DTN)  (AA)

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

6 / 15  K-2520



  คสสธรรมเนชยม

* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คหาใชขจหายอรทนๆ รวมคหาใชขจหาย

เกตบจรงง 0.9630

เกตบจรงง 0.0321
เกตบจรงง 0.1284

เกตบจรงง 0.0400

เกตบจรงง 1.1635
สมงสกดไมหเกงน 1.0700

สมงสกดไมหเกงน 0.1070 สมงสกดไมหเกงน 0.1338

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

สมงสกดไมหเกงน 2.3808

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนหวยลงทกนของกองทกนรวม ซกทงอยมหภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะ

ไมหคงดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยจะเปตนไปตามกรณทตววอยหาง เชหน กองทกนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข

จวดสรรการลงทกนไปยวงกองทกนรวมปลายทางซกทงอยมหภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก 

(1) เงงนลงทกน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงงนลงทกน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมปลายทางกจาหนด เปตนตขน

คหาใชขจหายอรทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลหาสกดของกองทกน

คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมมลคหาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน1.00%

คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทกน (Back-end Fee) 0.25%1.00%

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คหาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจหายจรงง

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนหวยลงทกนของกองทกนรวม ซกทงอยมหภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะไมหคงด

ธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนหวยลงทกนซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยกองทกนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกตบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครน

หนหวยลงทกนใหขกวบกองทกนตขนทาง

คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครน :

- สจาหรวบกรณทถรอครองตจทากวหา 6 เดรอน : ปวจจกบวนเรทยกเกตบคหาธรรมเนทยมในอวตรา 0.25% ของมมลคหาซร นอขาย 

- สจาหรวบกรณทถรอครองตว นงแตห 6 เดรอนขก นนไป :   ปวจจกบวนไมหเรทยกเกตบ 

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรรอคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตหอวตราใดจะสมงกวหา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยรนยวนถกงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. เนสทองจสกกองทรนนช ชเปป นกองทรนรวมผสมทชทปรนบสนดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรประเภทตสสงๆ ใหขเหมสะสมกนบชสวง
อสยรของผมขลงทรน บรปษนทจนงจะปรนบเกณฑฟกสรวนดผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนทรกๆ 2 ปช  โดยในกสรปรนบเปลชทยน
กสรคสสนวณเกณฑฟกสรวนดผลกสรดสสเนปนงสนนน ชน จะปรนบสนดสสวนของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยฟฯ   
และบรปษนทจนดกสรจะแจขงใหขสสสนนกงสนคณะกรรมกสร ก.ล.ต. และผมขถสอหนสวยลงทรนทรสบ
ตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ดนชนชชช ชวนด (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยฟฯ (23%) 
ดนชนชตรสสสรหนช ชภสครนฐระยะสน ชน (Short-term Government Bond Index) (14%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนช
พนนธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (31%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตร
รนฐบสลอสยร 3 - 7 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (18%) และผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนช ชภสค
เอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขน ชนไป อสยร 1 - 3 ปช  ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (14%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑฟมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขน ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยฟฯ (23%) ดนชนชผลตอบแทนรวม
ของ Short-term Government Bond Index (14%) ดนชนชผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (1-3Y) 
(31%) ดนชนชผลตอบแทนรวมของ Government Bond Index (3-7Y) (18%) และ ดนชนชผลตอบแทนรวมของ MTM 
Corporate Bond Index A-(1-3Y) (14%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

24.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

21.51%

-1.36%

15.82%

-0.18%

12.72%

0.18%

6.09%
7.56%

-4.00%

3.33%

16.68%

4.51%

13.61%

1.23%

9.51%

-0.61%

7.31%
6.12%

-0.93%

4.00%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดจาเนงนงานตว นงแตหววนจวดตว นงกองทกนจนถกงววนทจาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน

8 / 15  K-2520



3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -7.57%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 4.98% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Moderate Allocation

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธฟ 2563 (%) 

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

K-2520 -5.52 -5.93 -4.23 0.01 0.99 5.28 4.87-5.40

ตววชท นววด -2.61 -3.07 -0.72 1.85 2.08 5.67 5.31-2.79

ความผวนผวนของกองทกน * 8.44 6.54 5.17 4.27 4.98 6.86 7.489.82

ความผวนผวนของตววชท นววด * 5.25 4.00 3.25 2.76 3.25 4.56 6.116.14

หมายเหตก : * รข อยละตหอปท

วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Moderate Allocation ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธฟ 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-2520

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

-2.21 2.05-1.53 1.77 2.17 7.30เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

-3.52 1.06-3.37 -1.43 1.62 6.22เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

-5.00 0.02-5.50 -3.43 0.87 5.74เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

-7.12 -0.58-7.88 -6.39 -0.22 4.95เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-9.96 -1.62-12.34 -10.61 -2.05 2.89เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

4.26 3.723.35 2.94 3.33 5.19เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

5.60 4.494.67 3.87 4.18 7.30เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

7.51 6.525.90 5.38 6.06 9.08เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

10.73 7.768.43 7.12 7.19 9.46เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

13.65 8.7110.70 8.88 7.91 10.09เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมหจหายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนฟ

24 พฤษภาคม 2550วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมหกจาหนด

328.44 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 18.3548 บาท/หนหวย

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทจาการซร นอ ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตจทาของการซร นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตจทาของการซร นอครว นงถวดไป

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทจาการขายครน ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคหาขว นนตจทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขว นนตจทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายครน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณภารดท มกณทสงทธงธ (ผมขจวดการกองทกนผสม), เรงทมบรงหาร 1 มทนาคม 2560

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทหากวบ 138.61%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมหถกง 1 ปทจะแสดงคหาตว นงแตหจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จจากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จจากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน) เพรทอลมกคขายมนงตลงงคธ

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน ฟง นโนมทนา จจากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน โรโบเวลธธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซหา จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรหา จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน เวตลธธ เมจงก จจากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จจากวด

รของเรชยน ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนฟ

เนรทองจากกองทกนอาจลงทกนในหนหวยลงทกนของกองทกนรวมซกทงอยมหภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการไดขไมห

จจากวดอวตราสหวน ดวงนว นน บรงษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปของกวนธกรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกงดจากนโยบายการลงทกนทททเปงดใหขมทการลงทกนในกองทกนรวมภายใตขการบรงหาร

จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกงดประโยชนธสมงสกดแกหผมขถรอหนหวยลงทกนของทว นงกองทกนรวมตขนทางและ

กองทกนรวมปลายทาง คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมหในสหรวฐอเมรงกา หรรอบกคคลซกทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมหในสหรวฐอเมรงกา รวมถกงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลหาวและบรงษวทหรรอ

หขางหกขนสหวนซกทงจวดใหขมทขก นนและดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงงน รวมทว นงไมหไดขอยมหภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จกงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซกทงผมขลงทกนอาจไมหไดขรวบเงงนลงทกนครนเตตมจจานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมหภายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารหางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปตนการแสดงวหาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถกง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนสหวนสรกปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดจาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปตนเทตจ

และไมหทจาใหขผมขอรทนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถกง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซกทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผหานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นหาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตจทาทททสกดทททจะไมหสามารถชจาระหนท น

  ไดขตามกจาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตจทามากทททจะไมหสามารถ

  ชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตจทาทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

ระดวบทททตจทากวหา

นหาลงทกน

ตจทากวหา

BBB

ตจทากวหา

BBB(tha)

ตจทากวหา

Baa

ตจทากวหา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซกทงขก นนกวบปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตหางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขก นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกตจะสมงขก นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนขาจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวหา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถกง ความเสททยงทททมมลคหาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขก นนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตหางประเทศ เปตนตขน ซกทงพงจารณาไดขจากคหา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคหา SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถกง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทจากจาไรในชหวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชหวงทททบาทอหอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขก นนกวหาเดงมดขวยเชหนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจกงเปตนเครรทองมรอสจาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลหาว ซกทงทจาไดขดวงตหอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขก นนอยมหกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมห 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซกทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซกทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลหาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนกทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซกทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซร นอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคจานวณจากมมลคหาทททตจทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซกทงสะทขอนใหขเหตนถกง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคหา 

TE ตจทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจกงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคหา TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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