ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค หรนข ทรน
K Equity Fund
K-EQUITY
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถนข ทททลงทถนในหถนข ทททมทพพนฐานดทและมทศกว ยภาพในการเตมบโตระยะยาว โดยพมจารณาลงทถนในหถนข ทททมทมลม คคา
ทางปว จจวยพพนพ ฐานทททเหมาะสม (Cheap Valuation) พรขอมทวงพ มทการกระจายการลงทถนในหลากหลายกลถมค อถตสาหกรรม
เพพทอลดความเสททยงจากการกระจถกตววของการลงทถน ทวงพ นทอพ าจจะใชขกลยถทธธการสรขางผลตอบแทนระยะสวนพ ใน
สถานการณธททมทความเหมาะสม
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพอพ ขายลควงหนขาเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
ประววตมความเปป นมาของกองทถน
กองทถนเปม ดเค หถนข ทถน (K-EQUITY) เปป นกองทถนรวมตราสารแหคงทถน จดทะเบทยนเปป นกองทถนปม ดเมพทอววนททท 11 มมถนถ ายน
2535 และจดทะเบทยนเปป นกองทถนเปม ดเมพทอววนททท 4 กรกฎาคม 2545 โดยบรมษวทจวดการไดขรบว มตมจากผมถข พอหนควยลงทถน
เมพทอววนททท 31 สมงหาคม 2561 และไดขรบว ความเหปนชอบจากสสานวกงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมพทอววนททท 10 ตถลาคม 2561
ใหขดาส เนมนการรวมกองทถนเปม ดรวงขขาว 2 (RKF2) เขขากวบกองทถนเปม ดเค หถนข ทถน (K-EQUITY) เนพทองจากนโยบายการลง
ทถนและการบรมหารจวดการกองทถนมทความใกลขเคทยงกวน ทสาใหขกองทถนไดขรบว ผลประโยชนธจากการบรมหารจวดการกองทถนททท
มทประสมทธมภาพมากขขนพ
ในการนท พ บรมษวทจวดการไดขดาส เนมนการรวมกองทถนดวงกลคาว โดยขายหรพอโอนทรวพยธสนม สมทธมและหนขาทททของกองทถนเปม ด
รวงขขาว 2 (RKF2) ทวงพ หมดใหขแกคกองทถนเปม ดเค หถนข ทถน (K-EQUITY) และเลมกกองทถนเปม ดรวงขขาว 2 (RKF2) ในววนททท 6
พฤศจมกายน 2561
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงค หววงใหขผลประกอบการสมงกวคาดวชนทชทวพ ดว (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมทข ทตอข งการไดขโอกาสรวบผลตอบแทนตามการเตมบโตของบรมษวทขนาดใหญคททมทความมวทนคงสมง
• ผมลข งทถนทททตอข งการไดขรบว เงมนปว นผลระหวคางการลงทถน
• ผมลข งทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถนข ทททกองทถนรวมไปลงทถน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขขนพ หรพอลดลงจนตสทา
กวคามมลคคาทททลงทถนและทสาใหขขาดทถนไดข
• ผมลข งทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงพ แตค 5 ปท ขขนพ ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจสานวนเงมนทททแนคนอน หรพอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคค รบ
K-EQUITY
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ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชพ วนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมคเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดพ ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพอพ ขายลควงหนขาเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน ทสาใหขกองทถนนทมพ ทความเสททยงมากกวคา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยธอาข งอมงโดยตรง เนพทองจากใชขเงมนลงทถนในจสานวนทททนอข ยกวคาจขงมทกาส ไร/ขาดทถนสมงกวคาการลงทถนใน
หลวกทรวพยธอาข งอมงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนขมวคาจะมทการขายคพนหนควยลงทถนเกมนกวคา 2 ใน 3 ของจสานวนหนควยลงทถนทททจาส หนคายไดขแลขวทวงพ หมด บรมษวทจวดการ
อาจใชขดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคสาสวทงซพอพ ขายหนควยลงทถนทททไดขรบว ไวขแลขวหรพอหยถดรวบคสาสวทงดวงกลคาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนมนงาน (SD)

ตสทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตสทา

กลถมค หถนข ทททเนขนลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนขทงมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน
K-EQUITY
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ตสทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com

K-EQUITY
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
กลถมค หลวกทรวพยธอทนพ ๆ :
36.54%

อพทน ๆ : -0.58%
ขนสคงและโลจมสตมกสธ :
7.67%
ธนาคาร : 8.01%

(% NAV)
เงมนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทคาเงมนฝาก
: 6.96%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 21.17%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 10.37%
พาณมชยธ : 9.86%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
พาณมชยธ
ธนาคาร
ขนสคงและโลจมสตมกสธ
กลถมค หลวกทรวพยธอทพน ๆ

(% NAV)
21.17%
10.37%
9.86%
8.01%
7.67%
36.54%

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงพ นท พ คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL)
บมจ.อมนทวช โฮลดมงพ สธ (INTUCH)
บมจ.ทคาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.แอดวานซธ อมนโฟรธ เซอรธวมส (ADVANC)

(% NAV)
8.82%
6.84%
4.98%
4.50%
4.46%

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงพ นท พ คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คคาธรรมเนทยมมทผลกระทบตคอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนพ คถณควรพมจารณาการเรทยกเกปบคคาธรรมเนทยมดวงกลคาวกคอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสถดไมคเกมน 3.2796

3.00
2.50
2.00

เกปบจรมง 2.1975

เกปบจรมง 2.0063 สมงสถดไมคเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมคเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกปบจรมง 0.0428 สมงสถดไมคเกมน 0.0749 เกปบจรมง 0.1284 สมงสถดไมคเกมน 0.1284 เกปบจรมง 0.0200

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนธ

นายทะเบทยน

คคาใชขจคายอพทนๆ

รวมคคาใชขจคาย

หมายเหตถ : คคาใชขจาค ยอพทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาค สถดของกองทถน
คคาธรรมเนทยมดวงกลคาวรวมภาษทมลม คคาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงทถน (Front-end Fee)
คคาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนควยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

1.00%

ยกเวขน

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนควยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คคาธรรมเนทยมการโอนหนควยลงทถน
คคาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาค ยจรมง

หมายเหตถ : คคาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทคากวบคคาธรรมเนทยมการรวบซพอพ คพนหนควยลงทถนของกองทถนตขนทางหรพอคคาธรรมเนทยมการขายหนควยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตคอตว ราใดจะสมงกวคา

K-EQUITY
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนมนการในอดทต มมไดขเปป นสมทงยพนยวนถขงผลการดสาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยแหสงประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
60.00%
50.00%

59.47%
47.80%

40.53%
35.43%

40.00%

% ตสอปช

30.00%

23.85%
20.75%
17.30%
17.03%

19.12%
14.78%

20.00%
10.00%

1.75% 4.27%

3.69%

0.00%
-10.00%
-20.00%

-3.23% -3.63%

-6.80%
2553

2554

2555

2556

-7.73% -8.08%

-8.17%
-11.23%
2557

กองทถน

2558

2559

2560

2561

2562

ดวชนทชทวพ ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดสาเนมนงานตวงพ แตควนว จวดตวงพ กองทถนจนถขงววนทสาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนพ

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -38.45%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.94% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *

-12.88
-13.17
35.45
37.62

17.53
20.52
24.18
25.49

-12.88
-13.17
35.45
37.62

-19.93
-19.56
26.15
27.50

-1.69
-2.12
17.32
17.94

1.02
0.96
15.94
16.14

7.65
9.02
17.47
16.56

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
K-EQUITY
ตววชทวพ ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวพ ดว *

7.80
N/A**
24.29
N/A**

หมายเหตถ : * รขอยละตคอปท
** ผลตอบแทนของตววชทวพ ดว ในชควงเวลาตวงพ แตคจดว ตวงพ กองทถนแสดงคคา N/A เนพทองจากไมคมทขอข มมลตววชทวพ ดว ทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชควงระยะเวลาดวงกลคาว
วมธทการคสานวณผลการดสาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
K-EQUITY
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-EQUITY
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรธเซปนตธไทลธทท 5

28.00

-7.05

-13.22

-0.23

2.38

9.66

เปอรธเซปนตธไทลธทท 25

20.06

-11.47

-17.72

-2.34

0.70

8.43

เปอรธเซปนตธไทลธทท 50

17.73

-14.00

-19.52

-3.58

-0.18

7.39

เปอรธเซปนตธไทลธทท 75

15.35

-15.67

-22.15

-5.48

-1.71

5.55

เปอรธเซปนตธไทลธทท 95

11.87

-19.15

-27.64

-9.04

-4.64

3.68

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรธเซปนตธไทลธทท 5

18.84

28.46

20.94

13.10

11.92

12.04

เปอรธเซปนตธไทลธทท 25

22.08

33.32

24.47

16.31

13.76

15.54

เปอรธเซปนตธไทลธทท 50

24.48

35.33

25.98

17.44

14.86

16.13

เปอรธเซปนตธไทลธทท 75

25.92

37.36

27.36

18.84

16.00

16.58

เปอรธเซปนตธไทลธทท 95

29.48

42.47

29.83

21.63

18.23

18.09

K-EQUITY
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

มทนโยบายจคายเงมนปว นผลใหขแกคผถมข พอหนควยลงทถนไมคเกมนปท ละ 2 ครวงพ ในอวตราไมคตทาส กวคารขอยละ 50 ของการ
เพมทมขขนพ ในสมนทรวพยธสทถ ธมจากการดสาเนมนงานประจสาแตคละงวดบวญชท ซขงท การเพมทมขขนพ ในสมนทรวพยธสทถ ธมจาก
การดสาเนมนงานดวงกลคาวไมครวมถขงรายการกสาไรหรพอขาดทถนสถทธมจากเงมนลงทถนทททยงว ไมคเกมดขขนพ (Unrealized
Gain)
(พมจารณาจคายทถกสมนพ เดพอน มม.ย. และ ธ.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจคายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตคอหนควย (บาท)
26
1 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
0.21
25
3 มกราคม 2561
12 มกราคม 2561
1.00
24
30 มมถนถ ายน 2560
14 กรกฎาคม 2560
1.00
23
4 มกราคม 2560
13 มกราคม 2560
1.05
22
30 มมถนถ ายน 2558
14 กรกฎาคม 2558
0.19
21
5 มกราคม 2558
14 มกราคม 2558
0.40
20
2 กรกฎาคม 2556
12 กรกฎาคม 2556
1.08
2 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
1.05
19
18
2 กรกฎาคม 2555
13 กรกฎาคม 2555
1.00
30 มมถนถ ายน 2554
14 กรกฎาคม 2554
1.00
17
จคายเงมนปว นผล ทวงพ หมดจสานวน 26 ครวงพ รวมเปป นเงมน 27.91 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารซมตทแพ บงกธ เอปน. เอ. สาขากรถงเทพฯ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

11 มมถนถ ายน 2535

ขนสดกองทรน
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทสาการ เวลา
น. - 15.30

3,538.90 ลขานบาท
14.8935 บาท/หนควย

500 บาท
500 บาท
ทถกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคคบาท
าขวนพ ตสทาของการซพอพ ครวงพ แรก
มม500
ลคคาบาท
ขวนพ ตสทาของการซพอพ ครวงพ ถวดไป
ทสาการ เวลา
ววทถนกทสววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคคาขวนพ ตสทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนพ ตสทา

ไมคกาส หนด
8,000 ลขานบาท

าการอพ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทสนาทสการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคคาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคคาทรวพยธสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)
K-EQUITY

คถณพวกตรธพรมงพ พมไค พจมตรกถล (ผมจข ดว การกองทถนตราสารทถน), เรมมท บรมหาร 30 กวนยายน 2559

ยขอนหลวง 1 ปท เทคากวบ 55.73%
(กรณทกองทถนจวดตวงพ ไมคถงข 1 ปท จะแสดงคคาตวงพ แตคจดว ตวงพ กองทถน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-EQUITY

ธนาคารกสมกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จสากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จสากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพอพ ขายหนควยลงทถน ฟมนโนมทนา จสากวด
บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพอพ ขายหนควยลงทถน โรโบเวลธธ จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ กรถงไทย ซทมมโกข จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ กรถงศรท จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ กสมกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรถปร จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วมคเคอรธส (ประเทศไทย) จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท พ จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณมชยธ จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพอพ ขายหนควยลงทถน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชทนว จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสมน จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนซคา จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กมมเอปง (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชทนว พารธทเนอรธ จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอรคา จสากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เมอรธชท นว พารธทเนอรธ จสากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เอเชทย เวลทธ จสากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพอพ ขายหนควยลงทถน เวปลธธ เมจมก จสากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถนกสมกรไทย จสากวด
ทททอยมค : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนพ 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกคอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมคเสนอขายหนควยลงทถนของกองทถนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมพองสหรวฐอเมรมกา หรพอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใค นสหรวฐอเมรมกา หรพอบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใค นสหรวฐอเมรมกา รวมถขงกองทรวพยธสนม ของบถคคลดวงกลคาวและบรมษวทหรพอ
หขางหถนข สควนซขงท จวดใหขมทขนข พ และดสาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนควยลงทถนไมคใชคการฝากเงมน รวมทวงพ ไมคไดขอยมภค ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมลข งทถนอาจไมคไดขรบว เงมนลงทถนคพนเตปมจสานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภค ายใตขการกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารคางหนวงสพอชทชพ วนในการเสนอขายหนควยลงทถนของกองทถนรวมนทมพ มไดขเปป นการแสดงวคาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถขง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนของกองทถนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนควยลงทถนทททเสนอขายนวนพ
ทวงพ นท พ บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชพ วนสควนสรถปขขอมมลสสาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดสาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวคาขขอมมลดวงกลคาวถมกตของ ไมคเปป นเทปจ
และไมคทาส ใหขผอมข ทพนสสาควญผมด

K-EQUITY
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนคาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดสาเนมนงานทททผาค นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยคอ ดวงตคอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นคาลงทถน

ระดวบทททตทาส กวคา
นคาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมคสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

ตสทากวคา
BBB

ตสทากวคา
BBB(tha)

ตสทากวคา
Baa

ตสทากวคา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมคสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตสทาทททสดถ ทททจะไมคสามารถชสาระหนท พ
ไดขตามกสาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวคามทความเสททยงตสทามากทททจะไมคสามารถ
ชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมคสามารถชสาระหนทไพ ดขตามกสาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยพ ซขงท ขขนพ กวบปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตคางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจพ ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยพ เชคน หากอวตราดอกเบทยพ ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขขนพ อวตราดอกเบทยพ ของตราสารหนททพ ทออกใหมคกปจะสมงขขนพ ดขวย ดวงนวนพ ราคา
ตราสารหนททพ ทออกมากคอนหนขาจะมทการซพอพ ขายในระดวบราคาทททตทาส ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยธสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวคากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวคา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คคาของหลวกทรวพยธททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขขนพ หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชคน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงพ ในและตคางประเทศ เปป นตขน ซขงท พมจารณาไดขจากคคา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาค SD สมง แสดงวคากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตคอมมลคคาของหนควยลงทถน เชคน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารธในชควงทททเงมนบาทอคอน แตคขายทสากสาไรในชควงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชควงทททบาทแขปงและขายทสากสาไรในชควงทททบาทอคอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขขนพ กวคาเดมมดขวยเชคนกวน ดวงนวนพ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครพอท งมพอสสาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลคาว ซขงท ทสาไดขดงว ตคอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทถนไมคมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สควนการปของกวนความเสททยงไวขอยคางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขขนพ อยมกค บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวคาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมค
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวคา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงค ผลกระทบตคอการดสาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลคาว กองทถนอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวคากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงค ผลกระทบตคออถตสาหกรรมนวนพ กองทถนดวง
กลคาวอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวคากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวคา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงค ผลกระทบตคอประเทศดวงกลคาว เชคน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตขน กองทถนดวงกลคาวอาจมทผลการดสาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวคา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซพอพ ขายทรวพยธสนม ของกองทถน
โดยคสานวณจากมมลคคาทททตทาส กวคาระหวคางผลรวมของมมลคคาการซพอพ ทรวพยธสนม กวบผลรวมของมมลคคาการขายทรวพยธสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผคานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคคาทรวพยธสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสควนตคางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวพ ดว ซขงท สะทขอนใหขเหปนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวพ ดว ของกองทถนรวมวคามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว มากนขอยเพทยงใด เชคน หากกองทถนรวมมทคาค
TE ตสทา แสดงวคา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวพ ดว ในอวตราทททตทาส ดวงนวนพ กองทถนรวมนทจพ งข มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาค TE สมง แสดงวคาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวพ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนพ โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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