ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ดนชนชหข นร ธรรกปจเทคโนโลยชและกสรสสสอสสร
K ICT Sector Index Fund
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-ICT
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหมวดอรตสสหกรรม (Sector Fund)
• กองทรนรวมทชสมชควสมเสชสยงทนงช ในและตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในผมขออกและหมวดอรตสสหกรรม
จจงมชควสมเสชสยงทชสผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสสนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนรวมทททลงททนหทขนในดวชนทธรท กกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (SET Information & Communication
Technology Sector Index)
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซส ซอขายลลวงหนข าเพสทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนอาจลงททนในตราสารตลางประเทศไมลเกกน 20% ของมมลคลาทรวพยยสนก สททธกของกองททน และปของกวนความเสททยง
อวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
กลยททธยการบรก หารกองททนเชกงรวบ (Passive management strategy) โดยมทงล หววงใหข ผลตอบแทนของกองททนเคลสทอน
ไหวตามดวชนทธรท กกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนหทขนเพสทอใหข ไดข ผลตอบแทนตามดวชนทธรท กกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (SET
Information & Communication Technology Sector Index)
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ ซนหรส อลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตล
ซ 5 ปท ขซ ซนไป
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนลนอน หรส อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคล รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชสยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสสอชท ซชวนฉบวบเตตม หรส อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสสสส คนญ
• กองททนลงททนเฉพาะเจาะจงในหทขนหมวดธทรกกจเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร (ICT Sector) จซงอาจมทความเสททยงและผวนผวน
ของราคาสมงกวลากองททนรวมทววท ไปทททมทการกระจายการลงททนในหลายอทตสาหกรรม ดวงนวนซ ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลของหมวด
อทตสาหกรรมดวงกลลาวเพสทอประกอบการตวดสกนใจลงททนดข วย
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซส ซอขายลลวงหนข าเพสทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน ทตาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกวลา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง เนสทองจากใชข เงกนลงททนในจตานวนทททนขอยกวลาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวลาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง
• กองททนจะพกจารณาปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททน ผมขลงททนอาจขาดททนหรส อกตาไรจาก
อวตราแลกเปลททยนไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวลาจะมทการขายคสนหนลวยลงททนเกกนกวลา 2 ใน 3 ของจตานวนหนลวยลงททนทททจตาหนลายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรก ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคตาสวงท ซส ซอขายหนลวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรส อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชสยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชสยงทชสสสส คนญ
ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนกนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมล หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม เทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร

สมง

ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชสง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตท: ปว จจทบนว กองททนไมลมทการลงททนในตลางประเทศ

ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: ปว จจทบนว กองททนไมลมทการลงททนในตลางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปสมเตปมไดข ทส ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชสลงทรน
อสทน ๆ : -1.24%
กลทมล หลวกทรวพยยอสทน ๆ :
-0.01%
เงกนฝาก
หรส อตราสารเททยบเทลาเงกนฝาก
: 1.00%
หนลวยลงททน : 4.60%
กองททนรวมโครงสรข างพส ซนฐาน
- ในประเทศ : 8.26%

(% NAV)

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร
: 87.39%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร
กองททนรวมโครงสรข างพส ซนฐาน - ในประเทศ
กลทมล หลวกทรวพยยอสทน ๆ

(% NAV)
87.39%
8.26%
-0.01%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชสมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.แอดวานซย อกนโฟรย เซอรย วกส (ADVANC)
บมจ.อกนทวช โฮลดก ซงสย (INTUCH)
บมจ.ทรมคอรย ปอเรชวนท (TRUE)
กองททนรวมโครงสรข างพส ซนฐานโทรคมนาคม ดกจกทลว (DIF)
บมจ.โทเทกทล แอตคเซตส คอมมมนกเคชวนท (DTAC)

(% NAV)
38.24%
14.38%
8.92%
8.26%
6.05%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมลเกกน 3.7450

3.50

สมงสทดไมลเกกน 3.2100

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

สมงสทดไมลเกกน 1.0700
เกตบจรกง 0.5350

0.00

เกตบจรกง 0.8267

เกตบจรกง 0.1900
เกตบจรกง 0.0214 สมงสทดไมลเกกน 0.1070 เกตบจรกง 0.0803 สมงสทดไมลเกกน 0.1284

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คลาใชข จลายอสทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตท : - คลาใชข จาล ยอสทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาล สทดของกองททน
- คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรส อภาษทอสทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชสเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

คลาธรรมเนทยมการรวบซส ซอคสนหนลวยลงททน (Back-end Fee)

2.00%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการซส ซอขายหลวกทรวพยยขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.25%

0.10%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงททน
คลาธรรมเนทยมอสทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาล ยจรก ง

หมายเหตท : - คลาธรรมเนทยมการซส ซอขายหลวกทรวพยยขาเขข าจะเรท ยกเกตบเฉพาะเมสทอซส ซอหนลวยลงททน โดยเรท ยกเกตบเขข ากองททน
- คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซส ซอคสนหนลวยลงททนของกองททนตข นทางหรส อคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตลอตว ราใดจะสมงกวลา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดข เปตนสกงท ยสนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมธรรกปจเทคโนโลยชสสรสนเทศและกสรสสสอสสรของ
ตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (ICT Sector TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
60.00%

45.87% 48.41%

40.00%

% ตส อปช

20.00%

10.38% 11.30%

17.78% 18.18%

15.40% 16.14%

0.00%

-40.00%

-10.87% -10.39%

-11.26% -10.77%

-20.00%
-34.95% -34.96%
2558

2559

2560

2561

กองททน

2562

2563

2564

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนกนงานตวงแตล
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวซน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -35.00%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.73% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชสเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 0.46% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสสอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Equity General
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2564
K-ICT
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

45.87
48.41
14.52
14.60

17.05
17.28
17.57
17.62

36.44
37.03
16.51
16.56

45.87
48.41
14.52
14.60

15.24
16.24
18.70
18.92

9.42
10.26
16.73
16.90

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

1.82
2.54
19.55
19.74

หมายเหตท : * รข อยละตลอปท
วกธทการคตานวณผลการดตาเนกนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรก ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-ICT
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชส 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-ICT
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

10.57

11.87

32.44

10.60

6.87

8.86

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

5.17

7.25

22.47

4.91

3.71

7.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

3.64

5.40

17.54

2.52

2.45

6.56

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

2.40

3.43

15.24

1.03

0.97

5.65

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

0.87

1.36

7.85

-2.75

-1.30

3.54

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

8.02

8.73

9.56

14.69

13.38

11.88

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

10.41

10.90

11.62

19.02

16.04

15.14

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

11.29

11.54

12.15

19.71

16.79

15.66

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

11.84

12.18

12.86

20.62

17.68

16.19

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

12.86

14.22

14.81

22.68

20.12

17.37

K-ICT
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ขข อมมลอสสนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมลจาล ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชสจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤษภาคม 2558

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

155.70 ลข านบาท
11.2658 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซส ซอครวงซ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซส ซอครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคส
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนตต
ซ ทาของการขายคสน
ยอดคงเหลสอขวนตต
ซ ทา

ไมลกตาหนด
2,000 ลข านบาท

าการซอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทตนาทตการซส
500 บาท
500 บาท
ททกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงกนคลาขายคสน

T+2 คสอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคสน
(ประกาศNAV T+1 คสนเงกน T+2 เวลา 15.00 น.เปตนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสนก รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสสอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-ICT

คทณญดาภวค โออนวนตย (ผมขจดว การลงททน), เรกท มบรก หาร 1 เมษายน 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 58.06%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-ICT

ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมสองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซส ซอขายหนลวยลงททน ฟกนโนมทนา จตากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซส ซอขายหนลวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทกสโกข จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซลา จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จตากวด (มหาชน)
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บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซส ซอขายหนลวยลงททน เวตลธย เมจกก จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซส ซอขายหนลวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชสอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกลอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมลเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนกวบหรส อเพสทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมสองสหรวฐอเมรก กา หรส อผมขททมทถกทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรก กา หรส อบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรก กา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลลาวและบรก ษวทหรส อ
หข างหทขนสลวนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

ซ ทาของการสวงท ซส ซอครวงซ ถวดไป บรก ษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนยของผมข
กสรเปลชสยนแปลงมมลคส สขนนช ตสสสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนตต
สนสงซสอช ครน งช ถนดไป
ถสอหนลวยลงททนเปตนสตาควญ โดยบรก ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม สอหนลวยลง
ททนทราบลลวงหนข าอยลางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคลาขวนตต
ซ ทาของการสวงท ซส ซอครวงซ ถวดไป คตา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลลาว ผลานเวตบไซตยของ
บรก ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม สอหนลวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนลวยลงททนไมลใชลการฝากเงกน รวมทวงไมล
ซ ไดข อยมภล ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมลไดข รวบเงกนลงททนคสนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงซ และอยมภล ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารลางหนวงสสอชท ซชวนในการเสนอขายหนลวยลงททนของกองททนรวมนท ซมกไดข เปตนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสสอชท ซชวนของกองททนรวม หรส อ ไดข ประกวนราคาหรส อผลตอบแทนของหนลวยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสสอชท ซชวนสลวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดตาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปตนเทตจ
และไมลทตาใหข ผข อม สทนสตาควญผกด

K-ICT
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คสสอธปบสยเพปสมเตปม

- ควสมเสชสยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนลาเชสทอถสอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผาล นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นลาลงททน

ระดวบทททตตทากวลา
นลาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถสอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชสยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมสองทวงในและตล
ซ
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชลน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมลกตจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากลอนหนข าจะมทการซส ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ ซนหรส อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมสองทวงในและตล
ซ
างประเทศ เปตนตข น ซซงท พกจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชสยงจสกกสรเปลชสยนแปลงของอนตรสแลกเปลชสยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงททน เชลน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชลวงทททเงกนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวลาเดกมดข วยเชลนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครสท องมสอสตาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตลอไปนท ซ
- ปของกนนควสมเสชสยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชสยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชสยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนสทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกล บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรส อไมล
- ไมส ปของกนนควสมเสชสยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจสง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรส อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองททนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชสยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจสง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชสยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจสง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมสอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรก มาณการซส ซอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตตทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซส ซอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคลาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คสอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชลน หากกองททนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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