Fund ID : G75

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเค 70:30 หุน้ ระยะยาวปั นผล-A
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
K Equity 70:30 LTF-A(D)
K70LTF-A(D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนนี้ เป็ นกองทุนเปิ ดทั ่วไป ไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน K70LTF-A(D)
• กองทุนลงทุนหุน้ ที่มีปัจจัยพื้ นฐานดี มีความมัน่ คง ไม่เกินร้อยละ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• สําหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงตํา่
• กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note) อื่ น
นอกเหนื อจากตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีลกั ษณะเป็ นตราสารหนี้ ที่ผูอ้ อก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ ที่ผูถ้ ือมีสิทธิเรียกให้ผูอ้ อกชําระหนี้ คืน
ก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่ นอนหรื อเป็ นอัตราที่ ผันแปรตามอัตรา
ดอกเบี้ ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ ยอื่น และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้ งอิง
กับปั จจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
• กองทุน K70LTF-A(D) เสนอขายหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน K70LTF-A(D)
มุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี ชี้วัด (Active management strategy)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนสมํา่ เสมอจากเงินปั นผล โดยไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุ นรวมไปลงทุ น ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี ตลาดหุน้

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสัง่ ซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวได้

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ตัวอย่าง
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
<5%

ตํา่

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

สูง

ลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
general

ตํา่

Large cap

Mid/small

sector

สูง

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ตํา่

≤

10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ตํา่

≤

20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

สูง
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นข้อมูลของรอบปี บัญชีล่าสุดของกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
2.00%
ยกเว้น*
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
2.00%
ยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
* ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในอัตรา 1.00%
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้น
ทางหรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
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ผลการดําเนินงานในอดีต

* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ
ค่าเฉลี่ยของดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิ
ของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (15%) ผลตอบแทนรวม
สุทธิของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark to Market ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร
อยูใ่ นระดับ A ขึ้ นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (7.5%) และดัชนี ตราสาร
หนี้ ภาครัฐระยะสั้น (Short term Government Bond Index) (7.5%)

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

จ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 2 ครั้ง
บมจ. ธนาคารทหารไทย
29 พฤศจิกายน 2548
ไม่กาํ หนด
25,000 ล้านบาท
วันทําการซื้ อ
ทุกวันทําการซื้ อขายตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
ตั้งแต่เวลาเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้ อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้ อครั้งถัดไป 500 บาท
วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการ เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นตํา่
500 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 คือ 3 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน (ประกาศ NAV T+1)
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ช่องทางการขายและ
รับซื้ อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
www.kasikornasset.com
คุณนฤมล ว่องวุฒิพรชัย (ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน)
วันที่เริ่มบริหาร K70LTF-A(D): 1 กรกฎาคม 2563
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั ่ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ติดต่อสอบถาม/
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
รับหนังสือชี้ ชวน/
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ร้องเรียน
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุ รกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.kasikornasset.com
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
กรณีสงวนสิทธิไม่ขาย
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐาน
หน่วยลงทุน
อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตํา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชําระหนี้ ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํา่ กว่า
BBB

ตํา่ กว่า
BBB(tha)

ตํา่ กว่า
Baa

ตํา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตํา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด
ความเสี่ยงตํา่ ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตาม
กําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามกําหนด

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ตาํ ่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio
duration ตํา่ กว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
มีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุ นลงทุ นในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่ งหากเกิดเหตุ การณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดําเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
- ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง
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หากเกิดเหตุ การณ์ที่ส่งผลกระทบต่ ออุ ตสาหกรรมนั้ น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการดําเนิ นงานที่ ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ ยงจากการลงทุ นกระจุ กตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ งหากเกิดเหตุ การณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิ จ สังคม เป็ นต้น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการ
ดําเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุ นอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ขขอมมล ณ ววนททท 1 กรกฎาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค 70:30 หรนข ระยะยสวปน นผล-C ชนปด LTF
K Equity 70:30 LTF-C(L)
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K70LTF-C(L)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหรนข ระยะยสว (LTF)
• ไมสมกช สรลงทรนในตสสงประเทศ

กสรลงทรนในกองทรนรวมหรนข ระยะยสวตนงช แตสวนนทชท 1 มกรสคม 2563 เปป นตขนไป
จะไมสไดขรนบสปทธปประโยชนยทสงภสษช
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
K70LTF-C(L)

1 / 12

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททน LTF ทททลงททนหทขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท มทความมวนท คง ไมมเกกนรข อยละ 70% ของมมลคมาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• สสาหรวบเงกนสมวนทททเหลพอ กองททนจะลงททนในเงกนฝากหรพ อตราสารหนท พทททมทความเสททยงตสทา
• กองททนจะไมมลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท พทททผข อม อกมทสทก ธกในการบวงควบไถม
ถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท พทททผข ถม พอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อกชสาระหนท พคพนกมอนกสาหนด (puttable) โดยมท
การกสาหนดผลตอบแทนไวข อยมางแนมนอนหรพ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท พยของสถาบวนการเงกนหรพ ออวตรา
ดอกเบท พยอพทน และไมมมทการกสาหนดเงพทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอขางอกงกวบปว จจวยอข างอกงอพทนเพกทมเตกม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงม หววงใหข ผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนในกองททน LTF ทททมทความเสททยงตสทากวมากองททน LTF ทววท ไป
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงกนปว นผลระหวมางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถยอมรวบเงพทอนไขเกททยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซซงท กปคพอ เมพทอลงททนแลข วตข องถพอหนมวยลงททนไวข ไมม
นข อยกวมา 7 ปท ปฏกทกน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ พนหรพ อลดลงจนตสทา
กวมามมลคมาทททลงททนและทสาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจสานวนเงกนทททแนมนอน หรพ อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคม รบ
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนใหข ใกลข เคทยงดวชนทตลาดหทขน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมมเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนยทางภาษท ททระบทไวข ในคมมม พอการลงททนในกองททนรวมหทขนระยะยาว
• ผมขถพอหนมวยลงททนของกองททน LTF จะไมมไดข รวบสกทธกประโยชนยทางภาษท หากไมมปฏกบตว กตามเงพทอนไขการลงททนและจะตข องคพนสกทธก
ประโยชนยทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากรดข วย โดยผมขถพอหนมวยลงททนทททลงททนตวงแตม
พ วนว ททท 1 ม.ค.
2563 จะไมมสามารถไดข รวบสกทธกประโยชนย
• ผมขถพอหนมวยลงททนทททถพอครองหนมวยลงททนกมอนววนททท 1 มกราคม 2563 จะไมมสามารถนสาหนมวยลงททนของกองททนไปจสาหนมาย จมาย โอน
จสานสา หรพ อนสาไปเปป นประกวนไดข • กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ พอขายลมวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมท
ลวกษณะเปป นตราสารหนท พทททผข อม อกมทสทก ธกในการบวงควบไถมถอนคพนกมอนกสาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท พทททผข ถม พอมทสทก ธกเรท ยกใหข ผข อม อก
ชสาระหนท พคพนกมอนกสาหนด (puttable) ซซงท มทความเสททยงมากกวมาการลงททนในตราสารหนท พทววท ไป • ในกรณทททมทแนวโนข มวมาจะมทการขายคพน
หนมวยลงททนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจสานวนหนมวยลงททนทททจสาหนมายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรก ษวทจวดการอาจใชข ดลท ยพกนกจในการเลกกกองททนรวม
และอาจยกเลกกคสาสวงท ซพ พอขายหนมวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยทดรวบคสาสวงท ดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนกนงาน (SD)

ตสทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตสทา

กลทมม หทขนทททเนข นลงททน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)
ตสทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: คสานวณจากผลรวมของนส พาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองททนลงททนมากกวมา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com

K70LTF

4 / 13

สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
พวฒกลทนาอสว
มม หลวอพงกหารก
ทนทรวๆพม:ยยทรว
0.24%
อพทนพยยๆ :
เงกน6.41%
ฝาก
24.30%
หรพ อตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก
: 0.72%
ตราสารหนท พทททสถาบวนการเงกนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรพ อผมขคส พาประกวน : 1.42%
ขนสมงและโลจกสตกกสย :
6.96%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 7.21%หทขนกมข ตววต แลกเงกน
หรพ อตราสารหนท พทททออกโดยสถาบวนประเภทบรก การทางการเงกน
: 5.19%

(% NAV)
พวนธบวตรหรพ อตราสารหนท พ
รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ
กระทรวงการคลวงคส พาประกวน
: 12.89%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 14.28%

พาณกชยย : 9.12%
หทขนกมข ตววต แลกเงกน
หรพ อตราสารหนท พทททออกโดยบรก ษวทเอกชน
: 11.26%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
พาณกชยย
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
ขนสมงและโลจกสตกกสย
พวฒนาอสวงหารก มทรวพยย
กลทมม หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
14.28%
9.12%
7.21%
6.96%
6.41%
24.30%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ซทพท ออลลย (CPALL)
บมจ. กวลฟย เอปนเนอรย จท ดทเวลลอปเมนทย (GULF)
บมจ.แอดวานซย อกนโฟรย เซอรย วกส (ADVANC)
บมจ.อกนทวช โฮลดก พงสย (INTUCH)

(% NAV)
5.70%
5.20%
4.30%
3.66%
3.14%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563 ทวงนท
พ พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวพน คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.80

สมงสทดไมมเกกน 2.4343

2.40
2.00

เกปบจรกง 2.0609

เกปบจรกง 1.8725 สมงสทดไมมเกกน 1.8725

1.60
1.20

สมงสทดไมมเกกน 1.0700

0.80
0.40
0.00

เกปบจรกง 0.0300 สมงสทดไมมเกกน 0.1070

การจวดการ

เกปบจรกง 0.1284 สมงสทดไมมเกกน 0.1338

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 0.0300

คมาใชข จมายอพทนๆ

รวมคมาใชข จมาย

หมายเหตท : คมาใชข จาม ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาม สทดของกองททน
คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมลม คมาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงททน (Front-end Fee)
คมาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนมวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

ไมมมท

ไมมมท

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงททน
คมาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมมมท

ไมมมท

ตามทททจาม ยจรก ง

หมายเหตท : คมาปรวบกรณทขายคพนกมอนระยะเวลาถพอครองทททกสาหนด (Exit Fee) :
สสาหรวบกรณทถพอครองตสทากวมา 1 ปท : เรท ยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคมาหนมวยลงททน
สสาหรวบกรณทถพอครองตวงแตม
พ 1 ปท ขซ พนไป : ไมมเรท ยกเกปบคมาปรวบ
คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee):
กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง LTF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปว จจทบนว ไมมเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : บรก ษวทจวดการจะเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงททนในอวตรา 1.50% ของมมลคมาหนมวยลงททนของววนทสาการลมาสทดกมอนววน
ทสารายการสวบเปลททยนหนมวยลงททน
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนกนการในอดทต มกไดข เปป นสกงท ยพนยวนถซงผลการดสาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย
(70%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผล
ตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐ
ระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนน ช เมสทอเปรช ยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช ท กช องทรนลงทรนบสงสส วนไมส มชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมส คสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งน ช หมดเสชยภสษช
* กส อนวนนทชท 16 ธ.ค. 2562 ใชข คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยย แหส งประเทศไทย (70%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสล Mark-to-Market อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%)
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรส
สสรอยมสในระดนบ A- ขนนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (7.5%) และดนชนชตรสสสรหนชภช สครน ฐ
ระยะสนนช (Short-term Government Bond Index) (7.5%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 16 ธ.ค.
2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

47.80%
40.53%

40.00% 36.83%
30.00%

24.26%

20.00%

% ตส อปช

23.85%

19.12%
12.02%

10.00%

11.37%

15.27%13.29%
2.24% 3.96%

3.69%

0.00%

-20.00%

-3.42% -3.63%

-4.77%

-10.00%
2553

2554

2555

2556

-7.86%
-11.23%
2557

กองททน

2558

-7.84%
2559

2560

-5.19%

2561

2562

ดวชนทชท พววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดสาเนกนงานตวงแตม
พ วนว จวดตวงกองทท
พ
นจนถซงววนทสาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -28.90%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 11.07% 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 Equity General
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YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-8.69
-8.34
26.29
28.07

0.18
2.19
31.11
33.74

-9.09
-8.57
24.30
25.79

-10.12
-8.53
17.95
18.84

-1.14
-0.26
11.96
12.27

0.44
2.04
11.07
12.60

5.56
10.21
12.20
14.98

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 พฤษภสคม 2563
K70LTF
ตววชท พววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท พววด *

6.03
9.38
14.39
19.02

หมายเหตท : * รข อยละตมอปท
วกธทการคสานวณผลการดสาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรก ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 29 พฤษภสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K70LTF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

5.11

-9.34

-7.88

0.15

2.50

10.19

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

2.03

-12.45

-12.74

-1.76

0.96

9.07

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

-0.34

-14.61

-14.26

-3.19

0.06

7.98

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

-2.04

-16.76

-17.73

-5.09

-1.51

5.97

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

-4.73

-19.09

-23.22

-8.15

-4.01

4.16

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

34.62

26.92

19.82

13.09

11.87

12.03

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

42.13

32.53

24.03

16.29

13.75

15.64

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

44.95

34.73

25.47

17.45

14.86

16.20

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

47.78

36.58

27.03

18.83

15.93

16.68

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

54.55

40.17

29.40

21.22

18.11

18.19

K70LTF
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจมายเงกนปว นผลใหข แกมผข ถม พอหนมวยลงททนไมมเกกนปท ละ 2 ครวงพ ศซกษารายละเอทยดเพกทมเตกมจากหนวงสพอ
ชท พชวน (พกจารณาจมายททกสก พนเดพอน ก.พ. และ ส.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปก ดสมทดทะเบทยน
ววนจมายเงกนปว นผล
เงกนปว นผลตมอหนมวย (บาท)
23
2 มทนาคม 2563
13 มทนาคม 2563
0.14
22
2 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.29
21
28 กทมภาพวนธย 2562
14 มทนาคม 2562
0.13
20
28 กทมภาพวนธย 2561
14 มทนาคม 2561
0.56
19
31 สกงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.49
18
31 สกงหาคม 2559
14 กวนยายน 2559
0.34
17
29 กทมภาพวนธย 2559
14 มทนาคม 2559
0.15
16
31 สกงหาคม 2558
14 กวนยายน 2558
0.34
2 มทนาคม 2558
13 มทนาคม 2558
0.14
15
14
1 กวนยายน 2557
12 กวนยายน 2557
0.48
จมายเงกนปว นผล ทวงหมดจส
พ
านวน 23 ครวงพ รวมเปป นเงกน 7.12 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 พฤศจกกายน 2548

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

21,447.30 ลข านบาท

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

500
มมลคมบาท
าขวนตส
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคมาบาท
ขวนตส
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทสาการ เวลา
ววททนกทสววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคมาขวนตส
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตส
พ ทา

ไมมกสาหนด
25,000 ลข านบาท
14.4339 บาท/หนมวย
าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทสนาทสการซพ
500 บาท
500 บาท
ททกววนทสาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมมกสาหนด
ไมมกสาหนด

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยยสนก รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K70LTF

คทณนฤมล วมองวทฒกพรชวย (ผมขจดว การกองททนตราสารททน), เรกท มบรก หาร 14 สกงหาคม 2562

ยข อนหลวง 1 ปท เทมากวบ 64.99%
(กรณทกองททนจวดตว พงไมมถงซ 1 ปท จะแสดงคมาตวงแตม
พ จดว ตวงกองทท
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K70LTF

ธนาคารกสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทกสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จสากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จสากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน ฟกนโนมทนา จสากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน โรโบเวลธย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรย ส (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท พ จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทกสโกข จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน เซปนทรวล เวลธย โซลมชนวท จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซมา จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ภวทร จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กกมเอปง (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอรมา จสากวด (มหาชน)
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บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จสากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนมวยลงททน เวปลธย เมจกก จสากวด
บรก ษวทฮววท เซมงเฮง โกลดย ฟกวเจอรย ส จสากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จสากวด
ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวพน 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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกมอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมมเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมพองสหรวฐอเมรก กา หรพ อผมขททมทถกทนฐานอยมใม นสหรวฐอเมรก กา หรพ อบทคคลซซงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใม นสหรวฐอเมรก กา รวมถซงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลมาวและบรก ษวทหรพ อ
หข างหทขนสมวนซซงท จวดใหข มทขซ พนและดสาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

- การลงททนในหนมวยลงททนไมมใชมการฝากเงกน รวมทวงไมม
พ ไดข อยมภม ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมมไดข รวบเงกนลงททนคพนเตปมจสานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงพ และอยมภม ายใตข การกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารมางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนมวยลงททนของกองททนรวมนท พมกไดข เปป นการแสดงวมาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนมวยลงททนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสมวนสรทปขข อมมลสสาควญ ณ ววนททท 29 พฤษภาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดสาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวมาขข อมมลดวงกลมาวถมกตข อง ไมมเปป นเทปจ
และไมมทสาใหข ผข อม พทนสสาควญผกด

K70LTF
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท พ โดยพกจารณาจากผลการดสาเนกนงานทททผาม นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นมาลงททน

ระดวบทททตสทากวมา
นมาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

ตสทากวมา
BBB

ตสทากวมา
BBB(tha)

ตสทากวมา
Baa

ตสทากวมา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตสทาทททสดท ทททจะไมมสามารถชสาระหนท พ
ไดข ตามกสาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถพอวมามทความเสททยงตสทามากทททจะไมมสามารถ
ชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมมสามารถชสาระหนท พไดข ตามกสาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซซงท ขซ พนกวบปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชมน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมมกปจะสมงขซ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากมอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตสทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองททนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวมา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คมาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตม
พ
างประเทศ เปป นตข น ซซงท พกจารณาไดข จากคมา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาม SD สมง แสดงวมากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตมอมมลคมาของหนมวยลงททน เชมน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทสากสาไรในชมวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชมวงทททบาทแขปงและขายทสากสาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ พนกวมาเดกมดข วยเชมนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครพท องมพอสสาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลมาว ซซงท ทสาไดข ดงว ตมอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สมวนการปของกวนความเสททยงไวข อยมางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ พนอยมกม บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมม
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอการดสาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองททนอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมออทตสาหกรรมนวพน กองททนดวง
กลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกกดเหตทการณยททสงม ผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมพอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปป นตข น กองททนดวงกลมาวอาจมทผลการดสาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวมา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรก มาณการซพ พอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคสานวณจากมมลคมาทททตสทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซพ พอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผมานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคมาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชมน หากกองททนรวมมทคาม
TE ตสทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตสทา ดวงนวพน กองททนรวมนท พจซงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาม TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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