ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

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

กองทรนเปป ดเค ไลฟฟ สไตลฟ 2500
K LIFESTYLE FUND 2500
K-2500

• กองทรนรวมผสมแบบกสสหนดสนดสส วนกสรลงทรนในตรสสสรแหส งทรน
•กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยฟ สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนผสมทททกระจายการลงทถนในหถขน ตราสารกกงท หนท นกกงท ทถน ตราสารแหหงหนท น และหรร อเงมนฝาก โดยจะลงทถนในหถขนไมห
เกมน 20% ของมมลคหาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน
• ลงทถนในตหางประเทศไมหเกมน 25% ของมมลคหาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน โดยปของกวนความเสททยงอวตราแลกเปลททยนตาม
ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management) และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• กองทถนนท นอาจลงทถนในหนหวยลงทถนของกองทถนรวมภายใตข บรม ษวทจวดการเดทยวกวนไดข ไมหจจากวดอวตราสหวน
** ผมขถรอหนหวยลงทถนสามารถเลรอกรวบผลตอบแทนโดยการขายครนหนหวยลงทถนอวตโนมวตมทกถ ววนทจาการสถดทข ายของเดรอน
พฤษภาคมและพฤศจมกายน (ทจารายการเมรทอมทผลตอบแทนตวงแตห
น 500 บาทขก นนไป)
กลยรทธฟ ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการสมงกวหาดวชนทชท นววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนในกองทถนทททมทระดวบความเสททยงเหมาะสมกวบชหวงอายถหรร อความสามารถในการรวบความเสททยง
ของผมขลงทถนทททเกมดในชหวงปท พ.ศ. 2500 หรร อกหอนหนข า
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซกงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขก นนหรร อลดลงจนตจทา
กวหามมลคหาทททลงทถนและทจาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตห
น 3 ปท ขก นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคห รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลหวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถนและตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลหวงหนข า
แฝง ทจาใหข กองทถนนท นมทความเสททยงมากกวหากองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจจานวนทททนขอยกวหา
จกงมทกจาไร/ขาดทถนสมงกวหาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนจะพมจารณาปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนสหงผลใหข ผข ลม งทถนอาจขาดทถนหรร อ
กจาไรจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• กองทถนนท นมทการลงทถนในหนหวยลงทถนของกองทถนรวมภายใตข บรม ษวทจวดการเดทยวกวนไมหจจากวดอวตราสหวน ซกงท อาจกหอใหข เกมดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนในหนหวยลงทถนภายใตข การจวดการของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน
• การลงทถนในหนหวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนครน
มากกวหาหรร อนข อยกวหาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
น น ผมขลงทถนควรศกกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนหวยลงทถนกหอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทถนเกมนกวหา 2 ใน 3 ของจจานวนหนหวยลงทถนทททจจาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคจาสวงท ซร นอขายหนหวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคจาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยฟ (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนมนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนกงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนกงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนกงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตจทา

<20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตจทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงมนลงทถนในตหางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยฟ สปนทชทลงทรน
ทน ๆ : -0.03%
เงมนอรฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
: 0.46%

(% NAV)

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปต นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคจ นาประกวน : 1.09%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 2.94%
หถขน : 14.49%
หถขนกมข ตววต แลกเงม
น
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 15.25%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ชม นนสหวนอมเลตกทรอนมกสย
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยย
พาณมชยย
ขนสหงและโลจมสตมกสย
กลถมห หลวกทรวพยยอรทน ๆ

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
: 65.80%

(% NAV)
2.49%
1.74%
1.72%
1.68%
1.46%
5.40%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยฟ หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสย (KCE)
บมจ.ปตท.สจารวจและผลมตปม โตรเลทยม (PTTEP)
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)
บมจ.ดวบบลมวเอชเอ คอรย ปอเรชวนท (WHA)
บมจ. คอมเซเวหน (COM7)

(% NAV)
1.74%
0.97%
0.82%
0.79%
0.69%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปต นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคจ นา
ประกวน
เงมนฝาก หรร อตราสารเททยบเทหาเงมนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)
65.80%
15.25%
2.94%
1.09%
0.46%
-0.03%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยฟ หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
ตววต เงมนคลวงและตววต สวญญาใชข เงมนทททออกโดยกระทรวงการคลวง (TREASURY BILL)
(AAA)
บมจ.เฟรเซอรย ส พรต อพเพอรย ตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A-)

(% NAV)
31.42%
30.55%
5.08%
3.83%
2.76%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสถดไมหเกมน 2.3808

2.40
2.00
1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

สมงสถดไมหเกมน 1.0700
เกตบจรมง 0.8155

เกตบจรมง 0.5350

0.40
0.00

เกตบจรมง 0.0321

การจวดการ

สมงสถดไมหเกมน 0.1070 เกตบจรมง 0.1284 สมงสถดไมหเกมน 0.1338 เกตบจรมง 0.1200

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : - หากกองทถนลงทถนในหนหวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนใน
อสวงหารม มทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซกงท อยมภห ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะ
ไมหคมดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยจะเปต นไปตามกรณทตวว อยหาง เชหน กองทถนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข
จวดสรรการลงทถนไปยวงกองทถนรวมปลายทางซกงท อยมภห ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท โดยคหาธรรมเนทยมการจวดการจะคมดจาก
(1) เงมนลงทถน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงมนลงทถน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวมปลายทางกจาหนด เปต นตข น
- คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สถดของกองทถน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

1.00%

0.25%

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : - หากกองทถนลงทถนในหนหวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนหวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม ม
ทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร นนฐาน ซกงท อยมภห ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะไมหคมดธรรมเนทยมการขาย
และรวบซร นอครนหนหวยลงทถนซจ นาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยกองทถนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนหวยลงทถนใหข กบว กอง
ทถนตข นทาง
- คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครน :
สจาหรวบกรณทถรอครองตจทากวหา 6 เดรอน : ปว จจถบนว เรท ยกเกตบคหาธรรมเนทยมในอวตรา 0.25% ของมมลคหาซร นอขาย
สจาหรวบกรณทถรอครองตวงแตห
น 6 เดรอนขก นนไป : ปว จจถบนว ไมหเรท ยกเกตบ
- คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยรนยวนถกงผลการดจาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยฟ ฯ (2%) ดนชนชตรส
สสรหนชภช สครน ฐระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (71%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตร
รน ฐบสลอสยร 1-3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (21%) และ ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สค
เอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1-3 ปช (6%)
* กส อนวนนทชท 1 พ.ค. 2564 ใชข คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยฟ ฯ (2%) ดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐ
ระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (62%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1-3 ปช
ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (28%) และ ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน
Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1-3 ปช (8%) และไดข เชสทอม
ตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 1 พ.ค. 2564
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
7.88%

8.00%

5.86%

6.00%
4.00%

% ตส อปช

4.47%

3.64%

3.33%

4.11%

3.36%

2.69%
1.59% 1.64%

2.00%

2.16% 2.05%

2.33% 2.35%

2.04%

1.15% 1.24%

1.19%

0.00%
-2.00%

-0.75%
2554

-0.97%
2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดจาเนมนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถกงววนทจาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -5.62%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 2.58% 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 Conservative Allocation
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-2500
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

3.08
0.37
2.44
0.31

0.34
0.14
2.32
0.26

3.08
0.37
2.44
0.31

5.49
0.94
3.24
0.35

2.31
1.57
3.13
0.51

2.02
1.54
2.58
0.44

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.80
2.57
2.52
0.97

3.20
3.05
3.13
2.40

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคจานวณผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Conservative Allocation ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-2500
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

2.56

5.33

9.81

3.49

2.99

4.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

1.50

2.83

5.32

2.16

2.36

3.94

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

0.75

2.14

3.43

1.61

1.96

3.36

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

0.32

1.42

1.84

0.56

0.86

2.81

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-0.27

0.26

0.55

-0.72

0.10

1.40

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

0.90

1.08

1.14

2.63

2.08

1.28

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

1.60

2.01

2.28

3.90

3.23

2.55

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

2.31

2.44

3.19

4.46

3.73

3.80

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

3.02

3.23

3.88

5.03

4.29

4.59

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

5.37

5.34

5.90

6.57

6.08

6.29
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนฟ

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

24 พฤษภาคม 2550

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

187.93 ลข านบาท
15.5900 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตจ
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววทถนกทจววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตจ
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตจ
น ทา

ไมหกจาหนด
5,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทจนาทจการซร
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายครน

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

คถณภารดท มถณทสทม ธมธ และคถณจรม ยา พมมลไพบมลยย (ผมขจดว การกองทถนมวลตมแอสเซท), เรมท มบรม หาร 1 เมษายน
2564

อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 106.03%

K-2500

(กรณทกองทถนจวดตว นงไมหถงก 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทถ
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-2500

ธนาคารกสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงทถน ฟมนโนมทนา จจากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงทถน โรโบเวลธย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซหา จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรหา จจากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร นอขายหนหวยลงทถน เวตลธย เมจมก จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จจากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนฟ

เนรทองจากกองทถนอาจลงทถนในหนหวยลงทถนของกองทถนรวมซกงท อยมภห ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการไดข ไมห
จจากวดอวตราสหวน ดวงนวนน บรม ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปอข งกวนธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนทททเปม ดใหข มทการลงทถนในกองทถนรวมภายใตข การบรม หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกมดประโยชนยสงม สถดแกหผข ถม รอหนหวยลงทถนของทวงกองทถ
น
นรวมตข นทางและ
กองทถนรวมปลายทาง คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซกงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถกงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสหวนซกงท จวดใหข มทขก นนและดจาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จกงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซกงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจจานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปต นการแสดงวหาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถกง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสหวนสรถปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดจาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปต นเทตจ
และไมหทจาใหข ผข อม รทนสจาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถกง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซกงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพมจารณาจากผลการดจาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตจทากวหา
นหาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

ตจทากวหา
BBB

ตจทากวหา
BBB(tha)

ตจทากวหา
Baa

ตจทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตจทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชจาระหนท น
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตจทามากทททจะไมหสามารถ
ชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมหสามารถชจาระหนท นไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซกงท ขก นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขก นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกตจะสมงขก นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถกง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขก นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
น
างประเทศ เปต นตข น ซกงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถกง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทจากจาไรในชหวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชหวงทททบาทอหอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขก นนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจกงเปต นเครรท องมรอสจาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซกงท ทจาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขก นนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหอการดจาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทถนอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหออถตสาหกรรมนวนน กองทถนดวง
กลหาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนกงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกมดเหตถการณยททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลหาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร นอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคจานวณจากมมลคหาทททตจทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร นอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซกงท สะทข อนใหข เหตนถกง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทถนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทถนรวมมทคาห
TE ตจทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนวนน กองทถนรวมนท นจกงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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