ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค สตสรร หรขนทรน–A ชนปดสะสมมมลคส ส
K STAR Equity Fund–A(A)
K-STAR-A(A)
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-STAR-A(A)

1 / 13

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททเนข นลงทถนหถขนพพ พนฐานดทททมทศกว ยภาพการเตมบโตในระยะยาว เพพทอมถงม หววงสรข างผลตอบแทนทททดท
สมมทาเสมอ พรข อมทวงจว
พ บจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลถมม อถตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงมน
สด ในสถานการณณตลาดทททอมานวยเพพทอเพมทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสวนพ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทถน K-STAR-A(A) เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 2 ตถลาคม 2560 เปป นตข นไป
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากกมาไรสมวนเกมนทถน(Capital Gain) และสะสมผลประโยชนณจากการลงทถน (Total
Return)
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตมทา
กวมามมลคมาทททลงทถนและทมาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตม
พ 5 ปท ขซ พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงมนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนเนข นการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จซงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองทถนหถขนทววท ไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทมาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวมา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจมานวนทททนขอยกวมาจซงมทกมาไร/ขาดทถนสมงกวมาการลงทถนใน
หลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง
• การลงทถนในหนมวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมณประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวมาหรพ อนข อยกวมาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
พ พ ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมณประกวนชทวมตควบ
หนมวยลงทถนกมอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทถนเกมนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงทถนทททจมาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคมาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคมาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนมนงาน (SD)

ตมทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตมทา

กลถมม หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตมทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -1.27%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
: 4.63%
ขนสมงและโลจมสตมกสณ :
8.37%
อาหารและเครพท องดพทม :
8.68%

พาณมชยณ : 10.01%
ธนาคาร : 11.14%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณมชยณ
อาหารและเครพท องดพทม
ขนสมงและโลจมสตมกสณ
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ :
41.82%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 16.62%

(% NAV)
16.62%
11.14%
10.01%
8.68%
8.37%
41.82%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสณ (KCE)
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)

(% NAV)
6.34%
5.30%
4.88%
4.57%
3.56%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสถดไมมเกมน 3.3170

3.00
2.50
2.00

เกปบจรมง 2.1768

เกปบจรมง 2.0063 สมงสถดไมมเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกปบจรมง 0.0321 สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกปบจรมง 0.1284 สมงสถดไมมเกมน 0.1338 เกปบจรมง 0.0100

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สถดของกองทถน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : - คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนและคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนกรณทททเปป นคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนจากผมขถพอหนมวยลงทถนจะเรท ยกเกปบเขข ากองทถน
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถซงผลการดมาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยร แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
8.00%

6.99%

6.00%

5.45%

4.05%

4.00%

4.27%

2.00%

% ตส อปช

0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%

-5.23%

-8.00%
-10.00%

-7.85%
2560

-8.08%

-8.51%

2561

2562

กองทถน

2563

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดมาเนมนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถซงววนทมาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน
กองทถน K-STAR-A(A) เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 2 ตถลาคม 2560 เปป นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -37.21%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.14% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-STAR-A(A)
9.81
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 13.32
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-1.67
0.89
13.39
12.38

9.81
11.47
13.32
13.04

15.88
21.65
17.06
16.35

1.82
2.99
19.59
19.59

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.17
1.65
18.14
18.09

ววนจวดตวงหรพ
พ อววนเรมท มเสนอขายชนมดหนมวยลงทถน K-STAR-A(A) คพอ ววนททท 2 ตถลาคม 2560
หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคมานวณผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-STAR-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

K-STAR-A(A)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2549

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทมาการ เวลา
น. - 15.30

1,905.93 ลข านบาท
41.0673 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทมาการ เวลา
ววทถนกทมววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตม
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตม
พ ทา

ไมมกมาหนด
10,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทมนาทมการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-STAR-A(A)

คถณจรวสรวกษณ ววฒนสมงหะ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 2 ตถลาคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 138.86%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทถ
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-STAR-A(A)

ธนาคารกสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จมากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน) เพพทอลมกคข ายมนมตลมงคณ
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน ฟมนโนมทนา จมากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน โรโบเวลธณ จมากวด
บรม ษวท เอฟดวบบลมวดท ประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตมนาคมนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถรป จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท พ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทมสโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซมา จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จมากวด
10 / 13

บรม ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอรมา จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จมากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จมากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดมาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปป นการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรถปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดมาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปป นเทปจ
และไมมทมาใหข ผข อม พทนสมาควญผมด

K-STAR-A(A)
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดมาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตมทากวมา
นมาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

ตมทากวมา
BBB

ตมทากวมา
BBB(tha)

ตมทากวมา
Baa

ตมทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตมทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ
ชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครพท องมพอสมาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทมาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอการดมาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทถนอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองทถนรวมมทคาม
TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค สตสรร หรขนทรน–A ชนปดรนบซสอช คสนอนตโนมนตป
K STAR Equity Fund–A(R)
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-STAR-A(R)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททเนข นลงทถนหถขนพพ พนฐานดทททมทศกว ยภาพการเตมบโตในระยะยาว เพพทอมถงม หววงสรข างผลตอบแทนทททดท
สมมทาเสมอ พรข อมทวงจว
พ บจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลถมม อถตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงมน
สด ในสถานการณณตลาดทททอมานวยเพพทอเพมทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสวนพ รวมทวงมท
พ จาม ยผลตอบแทนออก
มาอวตโนมวตมเมพทอมมลคมาหนมวยลงทถนสมงขข พนถขงระดวบทททกมาหนด (Auto redemption)
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
** การขายคพนอวตโนมวตม : เมพทอ NAV ขข พนผมานจถดทททกมาหนด กองทถนจะทมาการขายคพนหนมวยลงทถนอวตโนมวตมใหข กกตอม เมพทอ
มมลคมาครขทงหนขงท ของกมาไรไมมตมทากวมา 1,000 บาท
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการขายคพนหนมวยลงทถนโดยอวตโนมวตมเมพทอมมลคมาหนมวยลงทถนสมงขข พนถขงระดวบททท
กมาหนด
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขข พนหรพ อลดลงจนตมทา
กวมามมลคมาทททลงทถนและทมาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตม
พ 5 ปท ขข พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงมนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตกม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ

K-STAR-A(R)

2 / 13

ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนเนข นการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จขงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองทถนหถขนทววท ไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทมาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวมา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจมานวนทททนขอยกวมาจขงมทกมาไร/ขาดทถนสมงกวมาการลงทถนใน
หลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง
• การลงทถนในหนมวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมณประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวมาหรพ อนข อยกวมาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
พ พ ผมขลงทถนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมณประกวนชทวมตควบ
หนมวยลงทถนกมอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทถนเกมนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงทถนทททจมาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคมาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคมาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนมนงาน (SD)

ตมทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตมทา

กลถมม หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนขงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตมทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -1.27%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
: 4.63%
ขนสมงและโลจมสตมกสณ :
8.37%
อาหารและเครพท องดพทม :
8.68%

พาณมชยณ : 10.01%
ธนาคาร : 11.14%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณมชยณ
อาหารและเครพท องดพทม
ขนสมงและโลจมสตมกสณ
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ :
41.82%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 16.62%

(% NAV)
16.62%
11.14%
10.01%
8.68%
8.37%
41.82%

หมายเหตถ : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสณ (KCE)
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)

(% NAV)
6.34%
5.30%
4.88%
4.57%
3.56%

หมายเหตถ : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกกบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสถดไมมเกมน 3.3170

3.00
2.50
2.00

เกกบจรมง 2.1768

เกกบจรมง 2.0063 สมงสถดไมมเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกกบจรมง 0.0321 สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกกบจรมง 0.1284 สมงสถดไมมเกมน 0.1338 เกกบจรมง 0.0100

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สถดของกองทถน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกกบ
ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : - คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนและคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนกรณทททเปก นคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนจากผมขถพอหนมวยลงทถนจะเรท ยกเกกบเขข ากองทถน
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา

K-STAR-A(R)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนมนการในอดทต มมไดข เปก นสมงท ยพนยวนถขงผลการดมาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยร แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

41.30%40.53%

40.00%
30.00%

% ตส อปช

20.00%
10.00%

3.69%

-3.63%

-10.00% -6.75%
2554

5.41% 4.27%

0.66%

0.00%

-20.00%

23.85%
20.99%
19.84%
17.30%

19.12%
14.51%

-4.14%

-7.97% -8.08%

-11.23%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

-8.51%

2561

2562

-5.23%

2563

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดมาเนมนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถขงววนทมาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน
กองทถน K-STAR-A(R) เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 29 พฤษภาคม 2549 เปก นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -37.32%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.71% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

K-STAR-A(R)
9.81
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 13.32
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-1.67
0.89
13.39
12.38

9.81
11.47
13.32
13.04

15.88
21.65
17.06
16.35

1.78
2.99
19.59
19.59

5.20
5.12
16.71
16.45

8.09
7.77
17.31
16.64

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

9.79
9.33
20.67
18.93

หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคมานวณผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-STAR-A(R)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR-A(R)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 5

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 25

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 50

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 75

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 95

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 5

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 25

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 50

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 75

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

เปอรณ เซกนตณไทลณทท 95

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

K-STAR-A(R)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2549

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทมาการ เวลา
น. - 15.30

2,320.48 ลข านบาท
41.0061 บาท/หนมวย

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

500
มมลคมบาท
าขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทมาการ เวลา
ววทถนกทมววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตม
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตม
พ ทา

ไมมกมาหนด
10,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทมนาทมการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-STAR-A(R)

คถณจรวสรวกษณ ววฒนสมงหะ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 26 กวนยายน 2554

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 138.86%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมมถงข 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทถ
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-STAR-A(R)

ธนาคารกสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จมากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน ฟมนโนมทนา จมากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน โรโบเวลธณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตมนาคมนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลกก จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถรป จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท พ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทมสโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซมา จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอกง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอรมา จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน เวกลธณ เมจมก จมากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จมากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสมวนซขงท จวดใหข มทขข พนและดมาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตกมจมานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปก นการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรถปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดมาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปก นเทกจ
และไมมทมาใหข ผข อม พทนสมาควญผมด

K-STAR-A(R)

11 / 13

คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปก นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดมาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตมทากวมา
นมาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

ตมทากวมา
BBB

ตมทากวมา
BBB(tha)

ตมทากวมา
Baa

ตมทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตมทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ
ชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซขงท ขข พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปก นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกกจะสมงขข พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปก นตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขกง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขกงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข พนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปก นเครพท องมพอสมาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซขงท ทมาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข พนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอการดมาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทถนอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปก นตข น กองทถนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซขงท สะทข อนใหข เหกนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองทถนรวมมทคาม
TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจขงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปก นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนข อยลง เปก นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค สตสรร หรขนทรน-I ชนปดผมขลงทรนสถสบนน
K STAR Equity Fund-I(D)
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-STAR-I(D)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททเนข นลงทถนหถขนพพ พนฐานดทททมทศกว ยภาพการเตมบโตในระยะยาว เพพทอมถงม หววงสรข างผลตอบแทนทททดท
สมมทาเสมอ พรข อมทวงจว
พ บจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลถมม อถตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงมน
สด ในสถานการณณตลาดทททอมานวยเพพทอเพมทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสวนพ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทถน K-STAR-I(D) เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 1 พฤศจมกายน 2562 เปป นตข นไป
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวมางการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตมทา
กวมามมลคมาทททลงทถนและทมาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตม
พ 5 ปท ขซ พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงมนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนเนข นการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จซงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองทถนหถขนทววท ไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทมาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวมา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจมานวนทททนขอยกวมาจซงมทกมาไร/ขาดทถนสมงกวมาการลงทถนใน
หลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง
• การลงทถนในหนมวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมณประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวมาหรพ อนข อยกวมาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
พ พ ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมณประกวนชทวมตควบ
หนมวยลงทถนกมอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทถนเกมนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงทถนทททจมาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคมาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคมาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนมนงาน (SD)

ตมทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตมทา

กลถมม หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตมทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -1.27%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
: 4.63%
ขนสมงและโลจมสตมกสณ :
8.37%
อาหารและเครพท องดพทม :
8.68%

พาณมชยณ : 10.01%
ธนาคาร : 11.14%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณมชยณ
อาหารและเครพท องดพทม
ขนสมงและโลจมสตมกสณ
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ :
41.82%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 16.62%

(% NAV)
16.62%
11.14%
10.01%
8.68%
8.37%
41.82%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสณ (KCE)
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)

(% NAV)
6.34%
5.30%
4.88%
4.57%
3.56%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสถดไมมเกมน 3.3170

3.00
2.50
2.00

เกปบจรมง 2.1768

เกปบจรมง 2.0063 สมงสถดไมมเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกปบจรมง 0.0321 สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกปบจรมง 0.1284 สมงสถดไมมเกมน 0.1338 เกปบจรมง 0.0100

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สถดของกองทถน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : - คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนและคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนกรณทททเปป นคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนจากผมขถพอหนมวยลงทถนจะเรท ยกเกปบเขข ากองทถน
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตมอตว ราใดจะสมงกวมา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถซงผลการดมาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยร แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
0.00%
-2.00%

-0.74%

-1.05%

% ตส อปช

-4.00%
-5.23%

-6.00%
-8.00%
-8.50%
-10.00%

2562

2563

กองทถน

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดมาเนมนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถซงววนทมาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน
กองทถน K-STAR-I(D) เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 1 พฤศจมกายน 2562 เปป นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -35.23%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 24.42% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-STAR-I(D)
9.82
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 13.32
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-1.67
0.89
13.39
12.38

9.82
11.47
13.32
13.04

15.89
21.65
17.06
16.35

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

-0.17
2.69
24.42
24.54

หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคมานวณผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR-I(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

K-STAR-I(D)

8 / 12

ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจมายเงมนปว นผลใหข แกมผข ถม พอหนมวยลงทถนไมมเกมนปท ละ 2 ครวงพ ศซกษารายละเอทยดเพมทมเตมมจากหนวงสพอ
ชท พชวน
ครวงพ ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจมายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตมอหนมวย (บาท)
1
4 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
1.30
จมายเงมนปว นผล ทวงหมดจม
พ
านวน 1 ครวงพ รวมเปป นเงมน 1.30 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2549

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทมาการ เวลา
น. - 15.30

1,250.13 ลข านบาท
39.5952 บาท/หนมวย

1,000,000 บาท
500 บาท
ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

1,000,000
มมลคมาขวนตม
พ ทาบาท
ของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทมาการ เวลา
ววทถนกทมววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตม
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตม
พ ทา

ไมมกมาหนด
10,000 ลข านบาท

ทถววนกววทมนาทมการซพ
าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
1,000,000 บาท
500 บาท
ทถกววนทมาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คถณจรวสรวกษณ ววฒนสมงหะ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 26 กวนยายน 2554

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน กสมกรไทย จมากวด

ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จมากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดมาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

K-STAR-I(D)

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 138.86%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทถ
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- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปป นการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรถปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดมาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปป นเทปจ
และไมมทมาใหข ผข อม พทนสมาควญผมด

K-STAR-I(D)
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดมาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตมทากวมา
นมาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

ตมทากวมา
BBB

ตมทากวมา
BBB(tha)

ตมทากวมา
Baa

ตมทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตมทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ
ชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครพท องมพอสมาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทมาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอการดมาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทถนอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองทถนรวมมทคาม
TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค สตสรร หรขนทรน ชนปดเพสพอกสรออม
K STAR Equity Fund–SSF
K-STAR-SSF
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมเพสพอกสรออม (SSF)
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชพลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททเนข นลงทถนหถขนพพ พนฐานดทททมทศกว ยภาพการเตมบโตในระยะยาว เพพทอมถงม หววงสรข างผลตอบแทนทททดท
สมมทาเสมอ พรข อมทวงจว
พ บจวงหวะในการปรวบเปลททยนสวดสมวนนม พาหนวกรายกลถมม อถตสาหกรรม และสวดสมวนการถพอครองเงมน
สด ในสถานการณณตลาดทททอมานวยเพพทอเพมทมโอกาสในการสรข างผลตอบแทนในระยะสวนพ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทถน K-STAR-SSF เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 8 พฤษภาคม 2563 เปป นตข นไป
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชพทอวมาการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทนจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากกมาไรสมวนเกมนทถน(Capital Gain) และสะสมผลประโยชนณจากการลงทถน (Total
Return)
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตมทา
กวมามมลคมาทททลงทถนและทมาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงทถนไดข ซซงท กปคพอ เมพทอลงทถนแลข วตข องถพอหนมวยลงทถนไวข ไมม
นข อยกวมา 10 ปท นวบตวงแตม
พ วนว ทททซพ พอหนมวยลงทถน
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงมนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคม รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชพยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชพสสส คนญ
• กองทถนเนข นการซพ พอขายหถขนเพพทอสรข างผลตอบแทน จซงอาจมทความผวนผวนสมงกวมากองทถนหถขนทววท ไปหากสภาวะตลาดไมมเอพ พออมานวย
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทมาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวมา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจมานวนทททนขอยกวมาจซงมทกมาไร/ขาดทถนสมงกวมาการลงทถนใน
หลวกทรวพยณอขางอมงโดยตรง
• ผมขลงทถนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนณทางภาษท ททระบถไวข ในคมมม พอการลงทถนในกองทถนรวมเพพทอการออม
• ผมขถพอหนมวยลงทถนของกองทถนจะไมมไดข รวบสมทธมประโยชนณทางภาษท หากไมมปฏมบตว มตามเงพทอนไขการลงทถนและจะตข องคพนสมทธมประโยชนณ
ทางภาษท ททไดข รวบ พรข อมเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากร
• ผมขถพอหนมวยลงทถนจะไมมสามารถนมาหนมวยลงทถนของกองทถนไปจมาหนมาย จมาย โอน จมานมา หรพ อนมาไปเปป นประกวนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพนหนมวยลงทถนเกมนกวมา 2 ใน 3 ของจมานวนหนมวยลงทถนทททจมาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคมาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคมาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชพยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชพยงทชพสสส คนญ
ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนมนงาน (SD)

ตมทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตมทา

กลถมม หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตมทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชพลงทรน
อพทน ๆ : -1.27%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงมนฝาก
: 4.63%
ขนสมงและโลจมสตมกสณ :
8.37%
อาหารและเครพท องดพทม :
8.68%

พาณมชยณ : 10.01%
ธนาคาร : 11.14%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณมชยณ
อาหารและเครพท องดพทม
ขนสมงและโลจมสตมกสณ
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมม หลวกทรวพยณอพทน ๆ :
41.82%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 16.62%

(% NAV)
16.62%
11.14%
10.01%
8.68%
8.37%
41.82%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทรนทชพมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)
บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสณ (KCE)
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)

(% NAV)
6.34%
5.30%
4.88%
4.57%
3.56%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกกองทรน
3.50

สมงสถดไมมเกมน 3.3170

3.00
2.50
2.00

เกปบจรมง 1.8725

เกปบจรมง 2.0430

สมงสถดไมมเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมมเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกปบจรมง 0.0321 สมงสถดไมมเกมน 0.1070 เกปบจรมง 0.1284 สมงสถดไมมเกมน 0.1338 เกปบจรมง 0.0100

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

นายทะเบทยน

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตถ : - คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สถดของกองทถน
- คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชพเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทถน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

2.00%

ยกเวข น

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทถน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมมมท

ไมมมท

ตามทททจาม ยจรม ง

หมายเหตถ : - คมาปรวบกรณทขายคพนกมอนระยะเวลาถพอครองทททกมาหนด (Exit Fee) :
สมาหรวบกรณทถพอครองตมทากวมา 1 ปท : เรท ยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคมาหนมวยลงทถน (ปว จจถบนว ยกเวข นไมมเรท ยกเกปบตวงแตม
พ วนว ททท 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2564)
สมาหรวบกรณทถพอครองตวงแตม
พ 1 ปท ขซ พนไป : ไมมเรท ยกเกปบคมาปรวบ
- คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทเปป นการสวบเปลททยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมมเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทสบว เปลททยนไปยวง SSF บลจ.อพทน : เรท ยกเกปบอวตรา 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงทถนของววนทมาการลมาสถดกมอนววนทมารายการสวบเปลททยนหนมวยลงทถน (ตวงแตม
พ วนว ททท
15 มท.ค. 2564 เปป นตข นไป)

K-STAR-SSF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถซงผลการดมาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยร แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
18.00%

16.38%

16.00%
14.00%
11.05%

12.00%

% ตส อปช

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดมาเนมนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถซงววนทมาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน
กองทถน K-STAR-SSF เสนอขายหนมวยลงทถนตวงแตม
พ วนว ททท 8 พฤษภาคม 2563 เปป นตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -16.21%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.56% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชพเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสพอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชพ 30 มปถรนสยน 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-STAR-SSF
9.88
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 13.32
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-1.64
0.89
13.39
12.38

9.88
11.47
13.32
13.04

16.03
21.65
17.06
16.35

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

18.93
25.45
17.56
16.79

หมายเหตถ : * รข อยละตมอปท
วมธทการคมานวณผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-STAR-SSF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชพ 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-STAR-SSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

K-STAR-SSF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมมจาม ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชพจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2549
ไมมกมาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
435.69 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
41.0691 บาท/หนมวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทมาการซพ พอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทมนาทมการซพ
าการซพพอ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทมาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคมบาท
าขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคมาบาท
ขวนตม
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทถกววนทมาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววทถนกทมววานการขายคพ
ทมาการซพ พอขาย
ทถกน.
ววนทมาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคมาขวนตม
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตม
พ ทา

ไมมกมาหนด
ไมมกมาหนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยณสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-STAR-SSF

คถณจรวสรวกษณ ววฒนสมงหะ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 8 พฤษภาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 138.86%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทถ
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-STAR-SSF

ธนาคารกสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน ฟมนโนมทนา จมากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน โรโบเวลธณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงไทย ซทมมโกข จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กรถงศรท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ กสมกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตมนาคมนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรถรป จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วมคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท พ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณมชยณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสมน จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนซมา จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กมมเอปง (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณ ไอรมา จมากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถน เอเชทย เวลทณ จมากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงทถน เวปลธณ เมจมก จมากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองทถนกสมกรไทย จมากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกมอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยณสนม ของบถคคลดวงกลมาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดมาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนมวยลงทถนไมมใชมการฝากเงมน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมมไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปป นการแสดงวมาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรถปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดมาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปป นเทปจ
และไมมทมาใหข ผข อม พทนสมาควญผมด

K-STAR-SSF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสชพยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดมาเนมนงานทททผาม นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงทถน

ระดวบทททตมทากวมา
นมาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

ตมทากวมา
BBB

ตมทากวมา
BBB(tha)

ตมทากวมา
Baa

ตมทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตมทาทททสดถ ทททจะไมมสามารถชมาระหนท พ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตมทามากทททจะไมมสามารถ
ชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมมสามารถชมาระหนท พไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชพยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยณสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยณททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชพยงจสกกสรเปลชพยนแปลงของอนตรสแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงทถน เชมน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารณ ในชมวงทททเงมนบาทอมอน แตมขายทมากมาไรในชมวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชมวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดมมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครพท องมพอสมาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทมาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชพยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชพยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชพยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอการดมาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทถนอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชพยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชพยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณณททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลมาวอาจมทผลการดมาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยณสนม ของกองทถน
โดยคมานวณจากมมลคมาทททตมทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยณสนม กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยณสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยณสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองทถนรวมมทคาม
TE ตมทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตมทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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