รองรรบกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563

หนรงสสอชลชล วนสสวนสรท ปขขอมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

กองททนเปป ดเค เซซท 50 เพสอพ กสรเลลยล งชลพ
K SET50 RMF
KS50RMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมดรชนล (Index Fund) • กองททนรวมเพสอพ กสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมสมกล สรลงททนในตสสงประเทศ

กองททนนลลล งททนกระจทกตรวในผมขออก จจงมลควสมเสลพยงทลผพ มขลงททนอสจสมญเสลยเงปนลงททนจสสนวนมสก
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตของระวรงอะไรเปซ นพปเศษ?
สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
คสสธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนพ ๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
KS50RMF
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถน RMF ทททลงทถนหถนข ในดวชนท SET50 เพพทอสรขางผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทผลตอบแทน
รวม SET50
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพอซ ขายลลวงหนขาเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
กลยถทธธการบรมหารกองทถนเชมงรวบ (Passive management strategy) โดยมถงล หววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
ดวชนทผลตอบแทนรวม SET50 (Index tracking)
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการลงทถนหถนข เพพทอใหขไดขผลตอบแทนตามดวชนท SET50
• ผมลข งทถนทททตอข งการลงทถนระยะยาวเพพทอใชขในววยเกษท ยณ โดยผมลข งทถนจะไดขรบว สมทธมประโยชนธทางภาษท เมพทอปฏมบตว มตาม
เงพทอนไขการลงทถน
• ผมลข งทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถนข ทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซนซ หรพอลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงทถนและทตาใหขขาดทถนไดข
กองททนรวมนลไล มสเหมสะกรบใคร
ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนลนอน หรพอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคล รบ
ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนลล
- อสสนหนวงสพอชทชซ วนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงททนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดซ ทพอ
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คทณตของระวรงอะไรเปซ นพปเศษ?
คสสเตสอนทลสพ สส ครญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพอซ ขายลลวงหนขาเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน ทตาใหขกองทถนนทมซ ทความเสททยงมากกวลา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยธอาข งอมงโดยตรง เนพทองจากใชขเงมนลงทถนในจตานวนทททนอข ยกวลาจซงมทกาต ไร/ขาดทถนสมงกวลาการลงทถนใน
หลวกทรวพยธอาข งอมงโดยตรง
• ผมลข งทถนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสมทธมประโยชนธทางภาษท ททระบถไวขในคมมล พอการลงทถนในกองทถนรวมเพพทอการเลทยซ งชทพ
• ผมถข พอหนลวยลงทถนของกองทถน RMF จะไมลไดขรบว สมทธมประโยชนธทางภาษท หากไมลปฏมบตว มตามเงพทอนไขการลงทถนและจะตของคพนสมทธม
ประโยชนธทางภาษท ททเคยไดขรบว และเงมนเพมทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย
• หนลวยลงทถนของกองทถน RMF นทจซ ะนตาไปจตาหนลาย,จลาย,โอน,จตานตาหรพอนตาไปเปต นประกวนมมไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม

ปร จจรยควสมเสลพยงทลสพ สส ครญ
ควสมเสลยพ งจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลถมล หถนข ทททเนขนลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

KS50RMF

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%
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ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรม พลวงงานและสาธารณมปโภค

สมง

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปมพ เตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลลพ งททน
กลถมล หลวกทรวพยธอทนพ ๆ :
27.79%

อพทน ๆ : -0.38%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 9.45%
ธนาคาร : 10.21%

(% NAV)
เงมนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทลาเงมนฝาก
: 0.85%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 28.11%

พาณมชยธ : 12.41%
ขนสลงและโลจมสตมกสธ :
11.56%

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณมชยธ
ขนสลงและโลจมสตมกสธ
ธนาคาร
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
กลถมล หลวกทรวพยธอทพน ๆ

(% NAV)
28.11%
12.41%
11.56%
10.21%
9.45%
27.79%

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงซ นท ซ คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรททนทลมพ มล มลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ทลาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL)
บมจ.แอดวานซธ อมนโฟรธ เซอรธวมส (ADVANC)
บมจ.ปมนซมเมนตธไทย (SCC)

(% NAV)
10.73%
8.59%
6.13%
5.54%
4.41%

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563 ทวงซ นท ซ คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนลยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนซ คถณควรพมจารณาการเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทถน *

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกซบจรปง % ตสอปล ของ NAV

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกซบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)
คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกซบจสกกองททน
2.80

สมงสถดไมลเกมน 2.6750

2.40
2.00

สมงสถดไมลเกมน 1.8725

1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมลเกมน 1.0700
เกตบจรมง 0.7588

เกตบจรมง 0.5350

0.40
0.00

เกตบจรมง 0.0300 สมงสถดไมลเกมน 0.1070

การจวดการ

เกตบจรมง 0.1338 สมงสถดไมลเกมน 0.1391 เกตบจรมง 0.0600

ผมดข แม ลผลประโยชนธ

นายทะเบทยน

คลาใชขจลายอพทนๆ

รวมคลาใชขจลาย

หมายเหตถ : คลาใชขจาล ยอพทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาล สถดของกองทถน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลเพ รลยกเกซบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอล ขสย)
รสยกสร
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทถน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซพอซ คพนหนลวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสทดไมสเกปน
ไมลมท

เกซบจรปง
ไมลมท

2.00%

ยกเวขน

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทถน
คลาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมลมท

ไมลมท

ตามทททจาล ยจรมง

หมายเหตถ : คลาธรรมเนทยมการซพอซ ขายหลวกทรวพยธ :
อวตราไมลเกมน 0.25% ของมมลคลาซพอซ ขาย ปว จจถบนว ยกเวขน
คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสมกรไทย : ปว จจถบนว ไมลเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : อวตราไมลเกมน 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทถนของววนทตาการลลาสถดกลอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงทถน ปว จจถบนว เรทยกเกตบคลา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทถนของววนทตาการลลาสถดกลอนววนทตารายการสวบเปลททยนหนลวยลงทถน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดขเปต นสมทงยพนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
21.88% 22.66%

25.00%
20.00%

17.24% 16.98%

20.29% 21.52%

15.00%
10.00%

4.27%

% ตสอปล

5.00%

5.29%

0.00%
-5.00%
-10.00%

-4.65% -4.66%

-5.90% -5.23%

-15.00%
-20.00%

-16.98% -16.03%
2556

2557

2558

2559

กองทถน

2560

2561

2562

ดวชนทชทวซ ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงซ แตลวนว จวดตวงซ กองทถนจนถซงววนทตาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนซ

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล คสอ -40.47%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขจนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.15% ตสอปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมสครบ 5 ปล จะแสดงคสสทลเพ กปดขจนล นรบตรงล แตสจรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ 0.48% ตสอปล
6. ประเภทกองททนรวมเพสอพ ใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ SET 50 Index Fund
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563
KS50RMF
ตววชทวซ ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวซ ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

-15.80
-15.41
41.80
42.41

17.56
18.24
28.92
29.43

-15.80
-15.41
41.80
42.41

-21.15
-20.39
30.60
31.02

-1.71
-0.82
19.97
20.23

0.13
0.96
18.15
18.37

(%)
10 ปล * ตรงล แตสจรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.79
2.52
17.17
17.47

หมายเหตถ : * รขอยละตลอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม SET 50 Index Fund ณ วรนทลพ 30 มปถทนสยน 2563
หมสยถจง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KS50RMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรธเซตนตธไทลธทท 5

17.91

-15.32

-20.43

-0.96

0.96

8.56

เปอรธเซตนตธไทลธทท 25

17.72

-15.51

-20.88

-1.25

0.60

8.12

เปอรธเซตนตธไทลธทท 50

17.56

-15.63

-21.12

-1.62

0.33

7.90

เปอรธเซตนตธไทลธทท 75

17.45

-15.73

-21.40

-1.93

-0.01

7.36

เปอรธเซตนตธไทลธทท 95

15.77

-15.94

-22.00

-2.04

-0.26

7.03

Peer Percentile

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

5 ปล

10 ปล

เปอรธเซตนตธไทลธทท 5

28.69

41.21

30.13

18.09

15.58

15.87

เปอรธเซตนตธไทลธทท 25

28.92

41.68

30.51

18.35

15.80

16.13

เปอรธเซตนตธไทลธทท 50

29.04

41.80

30.59

18.43

15.85

16.19

เปอรธเซตนตธไทลธทท 75

29.12

41.87

30.63

18.46

15.89

16.25

เปอรธเซตนตธไทลธทท 95

29.22

41.93

30.68

18.48

15.93

16.29

KS50RMF
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ขขอมมลอสนพ ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปร นผล

ไมลจาล ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลจพ ดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

29 พฤศจมกายน 2556

ขนสดกองททน
มมลคสสหนสวยลงททน (NAV)
ซสทถอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทตาการ เวลา
น. - 15.30

2,542.84 ลขานบาท
11.2438 บาท/หนลวย

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

500
มมลคลบาท
าขวนซ ตตทาของการซพอซ ครวงซ แรก
มม500
ลคลาบาท
ขวนซ ตตทาของการซพอซ ครวงซ ถวดไป
ทตาการ เวลา
ววทถนกทตววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคลาขวนซ ตตทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนซ ตตทา

ไมลกาต หนด
5,000 ลขานบาท

าการอซ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทตนาทตการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมลกาต หนด

ระยะเวลาการรวบเงมนคลาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยธสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอพ ผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KS50RMF

คถณวมนมทร ผลองใส (ผมจข ดว การกองทถนตราสารทถน), เรมมท บรมหาร 6 กรกฎาคม 2559

ยขอนหลวง 1 ปท เทลากวบ 17.64%
(กรณทกองทถนจวดตวงซ ไมลถงซ 1 ปท จะแสดงคลาตวงซ แตลจดว ตวงซ กองทถน)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซสอล คสน

KS50RMF

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพอซ ขายหนลวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพอซ ขายหนลวยลงทถน โรโบเวลธธ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ กรถงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรถปร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วมคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณมชยธ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพอซ ขายหนลวยลงทถน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชทนว จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนซลา จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กมมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชทนว พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เมอรธชท นว พารธทเนอรธ จตากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เอเชทย เวลทธ จตากวด
บรมษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพอซ ขายหนลวยลงทถน เวตลธธ เมจมก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชลชล วน /
รของเรลยน

บรมษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนซ 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลอพ สจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกลอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทถนของกองทถนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมพองสหรวฐอเมรมกา หรพอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรมกา หรพอบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใล นสหรวฐอเมรมกา รวมถซงกองทรวพยธสนม ของบถคคลดวงกลลาวและบรมษวทหรพอ
หขางหถนข สลวนซซงท จวดใหขมทขนซ และดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนลวยลงทถนไมลใชลการฝากเงมน รวมทวงซ ไมลไดขอยมภล ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมลข งทถนอาจไมลไดขรบว เงมนลงทถนคพนเตตมจตานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภล ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารลางหนวงสพอชทชซ วนในการเสนอขายหนลวยลงทถนของกองทถนรวมนทมซ มไดขเปต นการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชซ วนของกองทถนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนลวยลงทถนทททเสนอขายนวนซ
ทวงซ นท ซ บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชซ วนสลวนสรถปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปต นเทตจ
และไมลทาต ใหขผอมข ทพนสตาควญผมด

KS50RMF
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คสสอธปบสยเพปมพ เตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาล นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นลาลงทถน

ระดวบทททตทาต กวลา
นลาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมลสามารถชตาระหนท ซ
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนทไซ ดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนลล เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยซ ซซงท ขซนซ กวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงซ ในและตลางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจซ ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยซ เชลน หากอวตราดอกเบทยซ ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนซ อวตราดอกเบทยซ ของตราสารหนททซ ทออกใหมลกตจะสมงขซนซ ดขวย ดวงนวนซ ราคา
ตราสารหนททซ ทออกมากลอนหนขาจะมทการซพอซ ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยธสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยธททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซนซ หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงซ ในและตลางประเทศ เปต นตขน ซซงท พมจารณาไดขจากคลา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสลยพ งจสกกสรเปลลยพ นแปลงของอรตรสแลกเปลลยพ น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงทถน เชลน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารธในชลวงทททเงมนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนซ กวลาเดมมดขวยเชลนกวน ดวงนวนซ การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครพอท งมพอสตาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลลาว ซซงท ทตาไดขดงว ตลอไปนท ซ
- ปข องกรนควสมเสลยพ งทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมลข งทถนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนซ อยมกล บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมล
- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลยพ งจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจพง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณธททสงล ผลกระทบตลอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลลาว กองทถนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนจพง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณธททสงล ผลกระทบตลออถตสาหกรรมนวนซ กองทถนดวง
กลลาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจพง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณธททสงล ผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตขน กองทถนดวงกลลาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวลา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซพอซ ขายทรวพยธสนม ของกองทถน
โดยคตานวณจากมมลคลาทททตทาต กวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซพอซ ทรวพยธสนม กวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยธสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคลาทรวพยธสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวซ ดว ซซงท สะทขอนใหขเหตนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวซ ดว ของกองทถนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว มากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองทถนรวมมทคาล
TE ตตทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวซ ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนซ กองทถนรวมนทจซ งซ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาล TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวซ ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนซ โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน

KS50RMF

13 / 13

