รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Equity RMF
KEQRMF

บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• กองททนรวมทลพมลควสมเสลพยงทรงล ในและตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททลงททนหทขนไทย และลงททนในหทขนตตางประเทศไมตเกกน 25% ของมมลคตาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลตวงหนข าเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงต หววงใหข ผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ซววด (Active management strategy)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพซทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสกทธกประโยชนยทางภาษท เมซทอปฏกบตว กตาม
เงซทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ ซนหรซ อลดลงจนตตทา
กวตามมลคตาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบความเสททยงอวตราแลกเปลททยนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงกนทททแนตนอน หรซ อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคต รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตตม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมตเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซซ ซอขายลตวงหนข าเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน ทตาใหข กองททนนท ซมทความเสททยงมากกวตา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง เนซทองจากใชข เงกนลงททนในจตานวนทททนขอยกวตาจซงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวตาการลงททนใน
หลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง
• กองททนมทการลงททนในตตางประเทศบางสตวน และกองททนมทนโยบายการปของกวนความเสททยงตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททน ดวงนวนซ
ผมขลงททนอาจจะขาดททนหรซ อไดข รวบกตาไรจากอวตราแลกเปลททยนหรซ อไดข รวบเงกนคซนตตทากวตาเงกนลงททนเรกท มแรกไดข
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมต ซอการลงททนในกองททนรวมเพซทอการเลท ซยงชทพ
• ผมขถซอหนตวยลงททนของกองททน RMF จะไมตไดข รวบสกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมตปฏกบตว กตามเงซทอนไขการลงททนและจะตข องคซนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหตงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนตวยลงททนของกองททน RMF นท ซจะนตาไปจตาหนตาย,จตาย,โอน,จตานตาหรซ อนตาไปเปต นประกวนมกไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวตาจะมทการขายคซนหนตวยลงททนเกกนกวตา 2 ใน 3 ของจตานวนหนตวยลงททนทททจตาหนตายไดข แลข วทวงหมด
ซ
บรก ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม และอาจยกเลกกคตาสวงท ซซ ซอขายหนตวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคตาสวงท ดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนกนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลทมต หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

<20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 0-100% ของเงกนลงททนในตตางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
อซทน ๆ : -0.98%
เงกนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทตาเงกนฝาก
: 4.65%
ขนสตงและโลจกสตกกสย :
7.78%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสซทอสาร
: 8.48%

(% NAV)
กลทมต หลวกทรวพยยอซทน ๆ :
41.56%

ธนาคาร : 9.63%
พาณกชยย : 10.63%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 18.25%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณกชยย
ธนาคาร
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสซทอสาร
ขนสตงและโลจกสตกกสย
กลทมต หลวกทรวพยยอซทน ๆ

(% NAV)
18.25%
10.63%
9.63%
8.48%
7.78%
41.56%

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

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรททนทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.แอดวานซย อกนโฟรย เซอรย วกส (ADVANC)
บมจ.ทตาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ธนาคารกสกกรไทย (KBANK)
บมจ.ธนาคารไทยพาณกชยย (SCB)

(% NAV)
5.57%
5.56%
4.70%
4.44%
4.30%

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 สธรรมเนลยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมตเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกตบจรกง 2.0409

เกตบจรกง 1.8725 สมงสทดไมตเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมตเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกตบจรกง 0.0300 สมงสทดไมตเกกน 0.1070

การจวดการ

เกตบจรกง 0.1284 สมงสทดไมตเกกน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกตบจรกง 0.0100

คตาใชข จตายอซทนๆ

รวมคตาใชข จตาย

หมายเหตท : - คตาธรรมเนทยมผมขดแม ลผลประโยชนยขขางตข นยวงไมตรวมคตาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยยสนก ในตตางประเทศ
- คตาใชข จาต ยอซทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาต สทดของกองททน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงททน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนตวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมตมท

เกปบจรปง
ไมตมท

2.00%

ยกเวข น

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงททน
คตาธรรมเนทยมอซทนๆ

ไมตมท

ไมตมท

ตามทททจาต ยจรก ง

หมายเหตท : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมตเรท ยกเกตบคตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมตเกกน 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงททนของววนทตาการลตาสทดกตอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนตวยลงททน
ปว จจทบนว เรท ยกเกตบคตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคตาหนตวยลงททนของววนทตาการลตาสทดกตอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนตวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนกนการในอดทต มกไดข เปตนสกงท ยซนยวนถซงผลการดตาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรร พยย แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
50.00%

40.53%
40.00% 34.61%
30.00%
20.00%

% ตส อปล

23.85%
20.79%
19.85%
17.30%

19.12%
15.10%

19.13%17.67%

10.00%

5.84% 4.27%

0.00%
-5.29% -3.63%

-10.00%
-20.00%

2555

2556

-7.93% -8.08%

-10.48%-11.23%
2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

-9.13%
2562

-5.23%

2563

2564

ดวชนทชท ซววดของกองททน

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

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -37.35%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.36% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Equity General
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *

19.13
17.67
12.72
12.05

5.34
3.41
11.31
10.32

8.59
5.56
12.18
11.06

19.13
17.67
12.72
12.05

4.63
5.14
19.42
19.38

4.97
4.62
16.36
16.19

7.21
8.31
16.43
15.72

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
KEQRMF
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

8.56
10.08
20.01
18.72

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

KEQRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Equity General ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KEQRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

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 ปล

10 ปล

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

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

KEQRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมตจาต ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

22 ธวนวาคม 2549

ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

11,969.21 ลข านบาท
34.3829 บาท/หนตวย

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

500
มมลคตบาท
าขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
มม500
ลคตาบาท
ขวนตต
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววททนกทตววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคตาขวนตต
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
ซ ทา

ไมตกตาหนด
5,000 ลข านบาท

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

500 บาท
ไมตกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคตาขายคซน

T+3 คซอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสนก รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KEQRMF

คทณจรวสรวกษย ววฒนสกงหะ (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรกท มบรก หาร 30 กวนยายน 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทตากวบ 112.87%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมตถงซ 1 ปท จะแสดงคตาตวงแตต
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KEQRMF

ธนาคารกสกกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนตวยลงททน ฟกนโนมทนา จตากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนตวยลงททน 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 ไทยพาณกชยย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซตา 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 ไอรตา จตากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
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บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนตวยลงททน เวตลธย เมจกก จตากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนตวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
บรก ษวทฮววท เซตงเฮง โกลดย ฟกวเจอรย ส จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จตากวด
ทททอยมต : 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

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกตอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมตเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมซองสหรวฐอเมรก กา หรซ อผมขททมทถกทนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรก กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใต นสหรวฐอเมรก กา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลตาวและบรก ษวทหรซ อ
หข างหทขนสตวนซซงท จวดใหข มทขซ ซนและดตาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป บรก ษวทจวดการจะคตานซงถซงประโยชนยของผมข
กสรเปลลพยนแปลงมมลคส สขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตต
สรพงซสอล ครร งล ถรดไป
ถซอหนตวยลงททนเปตนสตาควญ โดยบรก ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ซอหนตวยลง
ททนทราบลตวงหนข าอยตางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคตาขวนตต
ซ ทาของการสวงท ซซ ซอครวงซ ถวดไป คตา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลตาว ผตานเวตบไซตยของ
บรก ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ซอหนตวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนตวยลงททนไมตใชตการฝากเงกน รวมทวงไมต
ซ ไดข อยมภต ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมตไดข รวบเงกนลงททนคซนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงซ และอยมภต ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารตางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนตวยลงททนของกองททนรวมนท ซมกไดข เปตนการแสดงวตาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนตวยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสตวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดตาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวตาขข อมมลดวงกลตาวถมกตข อง ไมตเปตนเทตจ
และไมตทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผกด

KEQRMF
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนตาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพกจารณาจากผลการดตาเนกนงานทททผาต นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นตาลงททน

ระดวบทททตตทากวตา
นตาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

ตตทากวตา
BBB

ตตทากวตา
BBB(tha)

ตตทากวตา
Baa

ตตทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวตามทความเสททยงตตทามากทททจะไมตสามารถ
ชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมตสามารถชตาระหนท ซไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซงท ขซ ซนกวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตต
ซ
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชตน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมตกตจะสมงขซ ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากตอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวตา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตต
ซ
างประเทศ เปตนตข น ซซงท พกจารณาไดข จากคตา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงททน เชตน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชตวงทททเงกนบาทอตอน แตตขายทตากตาไรในชตวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชตวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ซนกวตาเดกมดข วยเชตนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครซท องมซอสตาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลตาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตตอไปนท ซ
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวข อยตางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมกต บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมต
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอการดตาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองททนอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลตาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมซอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลตาวอาจมทผลการดตาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรก มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคตาทททตตทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซซ ซอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคตาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชตน หากกองททนรวมมทคาต
TE ตตทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจซงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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