ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

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

กองทรนเปป ดเค Property Infra Flexible
K Property Infrastructure Flexible Fund
K-PROPI

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ

กองทรนนชลช งทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมทชทเกชทยวขข องกนบอสนงหสรปมทรน พยย และ/หรส อโครงสรข สงพสนช ฐสน
จจงมชควสมเสชทยงทชทผข มลงทรนอสจสมญเสชยเงปนลงทรนจสสนวนมสก
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
K-PROPI
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนมทนโยบายลงทถนในหลวกทรวพยยหรร อตราสารทวงในและตต
ท
างประเทศทททเกททยวขข องกวบกลถมต ธถรกมจอสวงหารม มทรวพยย
และ/หรร อกลถมต กมจการโครงสรข างพร ทนฐาน รวมกวนโดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตนขอยกวตารข อยละ 80 ของมมลคตา
ทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน
• กองทถนอาจมทการลงทถนในตตางประเทศโดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตเกมนรข อยละ 79 ของมมลคตาทรวพยยสนม สถทธม
ของกองทถนและกองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร ทอขายลตวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตาม
ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน
• กองทถนอาจลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนตวยทรวสตยของ
ทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร ทนฐานซซงท อยมภต ายใตข การจวดการของบรม ษวท
จวดการไดข โดยไมตจจากวดอวตราสตวน
ทวงนท
ท ท บรม ษวทจวดการไดข รวบมตมเหหนชอบจากผมขถรอหนตวยลงทถนใหข แกข ไขโครงการเพรทอเปลททยนประเภท นโยบายการลงทถน ชรทอ
กองทถน นโยบายจตายเงมนปว นผลและเพมทมประเภทหลวกทรวพยย ซซงท มทผลบวงควบใชข ตงแตต
ว ท วนว ททท 20 เมษายน 2563 เปห นตข นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงต หววงใหข ผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ทววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนและสามารถรวบความเสททยงจากการลงทถนในกลถมต ธถรกมจอสวงหารม มทรวพยยและกลถมต
กมจการโครงสรข างพร ทนฐาน
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวตางการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาตราสารทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ทนหรร อลดลงจน
ตจทากวตามมลคตาทททลงทถนและทจาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตต
ท 5 ปท ขซ ทนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนตนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคต รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ทชวนฉบวบเตหม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมตเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ทดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนมทนโยบายลงทถนในหลวกทรวพยยหรร อตราสารทวงในและตต
ท
างประเทศทททเกททยวขข องกวบกลถมต ธถรกมจอสวงหารม มทรวพยยและ/หรร อกลถมต
กมจการโครงสรข างพร ทนฐาน จซงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวตากองทถนรวมทววท ไปทททมทการกระจายการลงทถนในหลาย
อถตสาหกรรม
•กองทถนอาจมทการลงทถนในตราสารหนท ททททมทอนว ดวบความนตาเชรทอถรอตจทากวตาทททสามารถลงทถนไดข (Non-Investment grade) และ/หรร อตรา
สารหนท ททททไมตไดข รวบการจวดอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (Unrated Securities) ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงสมงขซ ทนจากการไมตไดข รวบชจาระครนเงมนตข น
และดอกเบท ทย
• กองทถนอาจมทการลงทถนในสวญญาซร ทอขายลตวงหนข าเพรทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ทอขายลตวงหนข าแฝง (Structured Notes) ทจาใหข อาจมทความเสททยงมากกวตากองทถนทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมง
โดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจจานวนทททนขอยกวตา จซงอาจมทกจาไร/ขาดทถนสมงกวตาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนอาจลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวมภายใตข บรม ษวทจวดการเดทยวกวนไดข โดยไมตจจากวดอวตราสตวน จซงอาจกตอใหข เกมดความขวด
แยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนในหนตวยลงทถนภายใตข การจวดการของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน
• เนรทองจากกองทถนอาจลงทถนในตตางประเทศไดข โดยเฉลททยในรอบระยะเวลาบวญชทไมตเกมนรข อยละ 79 ของมมลคตาทรวพยยสนม สถทธมของกอง
ทถน ดวงนวนท การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองทถนลงทถน อาทม การเปลททยนแปลงทางการเมรองหรร อนโยบายทางการเงมน อาจสตงผล
กระทบตตอมมลคตาหนตวยลงทถนของกองทถนไดข รวมถซงการออกมาตรการทททอาจสตงผลใหข ผข ลม งทถนไดข รวบเงมนคตาขายครนหนตวยลงทถนลตาชข า
กวตาระยะเวลาทททกจาหนดไวข ในหนวงสรอชท ทชวน
• กองทถนลงทถนในสวญญาซร ทอขายลตวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ดวงนวนท กอง
ทถนจซงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• การลงทถนในหนตวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนครน
มากกวตาหรร อนข อยกวตาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ท ท ผมขลงทถนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนตวยลงทถนกตอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวตาจะมทการขายครนหนตวยลงทถนเกมนกวตา 2 ใน 3 ของจจานวนหนตวยลงทถนทททจจาหนตายไดข แลข วทวงหมด
ท
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคจาสวงท ซร ทอขายหนตวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคจาสวงท ดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-PROPI

3 / 13

ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนมนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตจทา

กลถมต หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

สมง

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign
, กองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย และกองทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยย

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตจทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ สมงคโปรย

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตจทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 0-100% ของเงมนลงทถนในตตางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
K-PROPI
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -1.22%
หนตวยลงทถน : 0.12%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทตาเงมนฝาก
: 5.67%

(% NAV)

หถขน : 95.43%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
PROPERTY FUND & REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS OR REITS FOREIGN
กองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย และกองทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยย
กองทถนรวมโครงสรข างพร ทนฐาน - ในประเทศ
ขนสตงและโลจมสตมกสย
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยย
กลถมต หลวกทรวพยยอรทน ๆ

(% NAV)
47.01%
41.33%
2.69%
1.88%
1.40%
1.12%

หมายเหตถ : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ท ท คถณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

ทรวสตยเพรทอการลงทถนในสมทธมการเชตาอสวงหารม มทรวพยย CPN รท เทล โกรท (CPNREIT)
ทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม มทรวพยยและสมทธมการเชตาอสวงหารม มทรวพยยเพรทออถตสาห
กรรมเฟรเซอรย ส พรห อพเพอรย ตท ท (TREIT)
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CT.SP)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (MCT.SP)
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (AREIT.SP)

(% NAV)
8.05%
7.72%
7.54%
5.98%
5.78%

หมายเหตถ : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ท ท คถณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวทน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกหบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสถดไมตเกมน 4.0125
สมงสถดไมตเกมน 3.2100

สมงสถดไมตเกมน 1.0700 เกหบจรมง 1.1871

เกหบจรมง 1.0700
เกหบจรมง 0.0268

การจวดการ

สมงสถดไมตเกมน 0.2675

เกหบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมตเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกหบจรมง 0.0100

คตาใชข จตายอรทนๆ

รวมคตาใชข จตาย

หมายเหตถ : - หากกองทถนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนใน
อสวงหารม มทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร ทนฐาน ซซงท อยมภต ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะไมต
คมดคตาธรรมเนทยมการจวดการซจ ทาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยจะเปห นไปตามกรณทตวว อยตาง เชตน กองทถนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข
จวดสรรการลงทถนไปยวงกองทถนรวมปลายทางซซงท อยมภต ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท กองทถนรวมตข นทางจะเรท ยกเกหบคตา
ธรรมเนทยมการจวดการจาก (1) เงมนลงทถน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวมตข นทางกจาหนด และ (2) เงมนลงทถน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองทถนรวม
ปลายทางกจาหนด เปห นตข น
- คตาใชข จาต ยอรทนๆ เปห นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาต สถดของกองทถน
- คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมลม คตาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทถน (Front-end Fee)
คตาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนตวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.00%

3.00%

ยกเวข น

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงทถน
คตาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกหบ
ตามทททจาต ยจรม ง

หมายเหตถ : - หากกองทถนลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวม หรร อกองทถนรวมอสวงหารม มทรวพยย (กอง1) หรร อหนตวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงทถนในอสวงหารม ม
ทรวพยย (REITs) หรร อกองทถนรวมโครงสรข างพร ทนฐานซซงท อยมภต ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการเดทยวกวน (กองทถนปลายทาง) บรม ษวทจวดการจะไมตคมดคตาธรรมเนทยมการ
ขายและรวบซร ทอครนหนตวยลงทถนซจ ทาซข อนกวบกองทถนรวมปลายทาง โดยกองทถนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกหบคตาธรรมเนทยมการขายและรวบซร ทอครนหนตวยลงทถนใหข กบว
กองทถนตข นทาง
- คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนตวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตตอตว ราใดจะสมงกวตา
K-PROPI
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนมนการในอดทต มมไดข เปห นสมงท ยรนยวนถซงผลการดจาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมกองทรนรวมอสนงหสรปมทรน พยย และกอง
ทรน สตย เพสทอกสรลงทรนในอสนงหสรปมทรน พยย ของตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (50%) และ ดนชนช FTSE ST Real
Estate Investment Trusts Total Return SGD (50%) ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยน เมสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ
วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
25.00%

22.50%
13.82%

15.00%

% ตส อปช

10.00%
5.00%

20.60%

17.82%

20.00%

4.49%

4.11%

1.38%

0.00%

3.04%

-5.00%
-10.00%
-15.00%

-8.56%
2559

2560

2561

กองทถน

2562

-11.96%
2563

ดวชนทชท ทววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดจาเนมนงานตวงแตต
ท วนว จวดตวงกองทถ
ท
นจนถซงววนทจาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวทน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -31.88%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 11.73% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Fund of Property fund -Thai and
Foreign

K-PROPI
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-PROPI
ตววชท ทววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ทววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

2.43
7.95
9.68
9.10

1.58
4.62
8.85
8.44

2.43
7.95
9.68
9.10

4.16
7.91
10.00
9.58

5.95
5.88
14.37
14.33

6.60
6.43
11.73
11.56

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

7.17
7.01
11.69
11.51

หมายเหตถ : * รข อยละตตอปท
วมธทการคจานวณผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวมเปห นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Fund of Property fund -Thai and Foreign ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PROPI
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรย เซหนตยไทลยทท 5

5.56

6.68

12.42

5.50

6.32

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 25

2.49

4.14

5.04

5.03

5.49

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 50

2.00

2.05

2.64

3.98

4.76

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 75

1.73

1.44

0.51

3.73

4.41

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 95

1.39

0.74

-0.79

2.03

3.12

N/A

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซหนตยไทลยทท 5

6.56

7.11

8.05

14.79

12.32

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 25

7.40

8.12

8.46

15.32

12.52

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 50

7.86

8.59

8.67

15.84

12.97

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 75

8.09

8.83

9.36

16.52

13.31

N/A

เปอรย เซหนตยไทลยทท 95

8.80

9.59

10.57

17.31

13.78

N/A

K-PROPI
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายในการจตายเงมนปว นผลใหข กบว ผมขถรอหนตวยลงทถนไมตเกมนปท ละ 4 ครวงท ศซกษารายละเอทยดเพมทมเตมมจาก
หนวงสรอชท ทชวน
ครวงท ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจตายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตตอหนตวย (บาท)
11
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.12
10
2 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.58
9
31 พฤษภาคม 2562
14 มมถนถ ายน 2562
0.46
8
28 กถมภาพวนธย 2562
14 มทนาคม 2562
0.54
7
31 สมงหาคม 2561
14 กวนยายน 2561
0.42
6
31 พฤษภาคม 2561
14 มมถนถ ายน 2561
0.27
5
30 พฤศจมกายน 2560
14 ธวนวาคม 2560
0.45
4
31 สมงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.40
28 กถมภาพวนธย 2560
14 มทนาคม 2560
0.14
3
2
30 พฤศจมกายน 2559
14 ธวนวาคม 2559
0.11
จตายเงมนปว นผล ทวงหมดจจ
ท
านวน 11 ครวงท รวมเปห นเงมน 3.62 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

1 มมถนถ ายน 2559
ไมตกจาหนด
35,999 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
19,225.28 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
10.1621 บาท/หนตวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทจาการซร ทอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทจนาทจการซร
าการซรทอ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทจาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคตบาท
าขวนตจ
ท ทาของการซร ทอครวงท แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคตาบาท
ขวนตจ
ท ทาของการซร ทอครวงท ถวดไป
ทถกววนทจาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 13.30 น. ววทถนกทจววานการขายคร
ทจาการซร ทอขาย
ทถกน.
ววนทจาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 13.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 13.30

มมลคตาขวนตจ
ท ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตจ
ท ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคตาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1 ครนเงมน T+5)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-PROPI

คถณธทรววฒนย บรรเจมดสถทธมกลถ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 1 มมถนถ ายน 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทตากวบ 45.56%
(กรณทกองทถนจวดตว ทงไมตถงซ 1 ปท จะแสดงคตาตวงแตต
ท จดว ตวงกองทถ
ท
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-PROPI

ธนาคารกสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนตวยลงทถน ฟมนโนมทนา จจากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนตวยลงทถน โรโบเวลธย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลหก จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอหมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ท 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 ฟมนวนซตา จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอหง (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 ไอรตา จจากวด (มหาชน)
10 / 13

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนตวยลงทถน เวหลธย เมจมก จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จจากวด
ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวทน 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 งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองทถนอาจลงทถนในหนตวยลงทถนของกองทถนรวมซซงท อยมภต ายใตข การบรม หารของบรม ษวทจวดการไดข
โดยไมตจจากวดอวตราสตวน ดวงนวนท บรม ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปอข งกวนธถรกรรมทททอาจกตอใหข เกมดความ
ขวดแยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกมดจากนโยบายการลงทถนทททเปม ดใหข มทการลงทถนในกองทถนรวมภายใตข การ
จวดการของบรม ษวทจวดการเดทยวกวนเพรทอใหข เกมดประโยชนยสงม สถดแกตผข ถม รอหนตวยลงทถนของทวงกองทถ
ท
นตข นทาง
และกองทถนปลายทาง ผมขถรอหนตวยลงทถนสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกตอใหข เกมดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกตอใหข เกมดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมตเสนอขายหนตวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใต นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใต นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลตาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสตวนซซงท จวดใหข มทขซ ทนและดจาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนตวยลงทถนไมตใชตการฝากเงมน รวมทวงไมต
ท ไดข อยมภต ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมตไดข รวบเงมนลงทถนครนเตหมจจานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงท และอยมภต ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารตางหนวงสรอชท ทชวนในการเสนอขายหนตวยลงทถนของกองทถนรวมนท ทมมไดข เปห นการแสดงวตาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนตวยลงทถนทททเสนอขายนวทน
ทวงนท
ท ท บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนสตวนสรถปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดจาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวตาขข อมมลดวงกลตาวถมกตข อง ไมตเปห นเทหจ
และไมตทจาใหข ผข อม รทนสจาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปห นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท ท โดยพมจารณาจากผลการดจาเนมนงานทททผาต นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ท
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นตาลงทถน

ระดวบทททตจทากวตา
นตาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชจาระหนท ทไดข ตามกจาหนด

ตจทากวตา
BBB

ตจทากวตา
BBB(tha)

ตจทากวตา
Baa

ตจทากวตา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชจาระหนท ทไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตจทาทททสดถ ทททจะไมตสามารถชจาระหนท ท
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตจทามากทททจะไมตสามารถ
ชจาระหนท ทไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมตสามารถชจาระหนท ทไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซงท ขซ ทนกวบปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ท
างประเทศ เปห นตข น โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ทย เชตน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมตกหจะสมงขซ ทนดข วย ดวงนวทนราคา
ตราสารหนท ททททออกมากตอนหนข าจะมทการซร ทอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวตา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คตาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ทนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตต
ท
างประเทศ เปห นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคตา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาต SD สมง แสดงวตากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตตอมมลคตาของหนตวยลงทถน เชตน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชตวงทททเงมนบาทอตอน แตตขายทจากจาไรในชตวงทททบาทแขหง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชตวงทททบาทแขหงและขายทจากจาไรในชตวงทททบาทอตอนกหอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ทนกวตาเดมมดข วยเชตนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปห นเครรท องมรอสจาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลตาว ซซงท ทจาไดข ดงว ตตอไปนท ท
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สตวนการปของกวนความเสททยงไวข อยตางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมกต บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมต
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงต ผลกระทบตตอการดจาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองทถนอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวตากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงต ผลกระทบตตออถตสาหกรรมนวทน กองทถนดวง
กลตาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวตากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงต ผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปห นตข น กองทถนดวงกลตาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวตา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร ทอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคจานวณจากมมลคตาทททตจทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร ทอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผตานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคตาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซงท สะทข อนใหข เหหนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองทถนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนข อยเพทยงใด เชตน หากกองทถนรวมมทคาต
TE ตจทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตจทา ดวงนวทน กองทถนรวมนท ทจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาต TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปห นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กหจะลดนข อยลง เปห นตข น
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