ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

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

กองทรนเปป ดเค ซชเลลคทท หรขนทรน
K Select Equity Fund
K-SELECT
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปล นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยท สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททคดว สรรหถขนเดดนโดยเนข นลงทถนในหถขนรายตววไมดจจากวดมมลคดาหลวกทรวพยยตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ประมาณ 20-25 ตวว (high conviction) ทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท มทศกว ยภาพในการทจากจาไรและเตมบโตไดข
ในระยะกลางถถงยาวในระดวบราคาทททเหมาะสม
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลดวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธท ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงด หววงใหข ผลประกอบการสมงกวดาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวดางการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซถงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขถ พนหรพ อลดลงจนตจทา
กวดามมลคดาทททลงทถนและทจาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตด
พ 5 ปท ขถ พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจจานวนเงมนทททแนดนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคด รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตตม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมดเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปล นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลดวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทจาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวดา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจจานวนทททนขอยกวดาจถงมทกจาไร/ขาดทถนสมงกวดาการลงทถนใน
หลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• ในกรณทททมทแนวโนข มวดาจะมทการขายคพนหนดวยลงทถนเกมนกวดา 2 ใน 3 ของจจานวนหนดวยลงทถนทททจจาหนดายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคจาสวงท ซพ พอขายหนดวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคจาสวงท ดวงกลดาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยท (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนมนงาน (SD)

ตจทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตจทา

กลถมด หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวดา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนถงท มากกวดา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตจทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยท สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -0.95%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทดาเงมนฝาก
: 3.31%
อาหารและเครพท องดพทม :
9.65%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 11.40%

ธนาคาร : 12.43%
เงมนทถนและหลวกทรวพยย :
12.64%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
ขนสดงและโลจมสตมกสย
เงมนทถนและหลวกทรวพยย
ธนาคาร
พลวงงานและสาธารณมปโภค
อาหารและเครพท องดพทม
กลถมด หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมด หลวกทรวพยยอพทน ๆ :
38.13%

ขนสดงและโลจมสตมกสย :
13.39%

(% NAV)
13.39%
12.64%
12.43%
11.40%
9.65%
38.13%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยท หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.กรถงเทพดถสตม เวชการ (BDMS)
บมจ.ศรท สววสดมด คอรย ปอเรชวนท (SAWAD)
บมจ.ทดาอากาศยานไทย (AOT)
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)

(% NAV)
7.60%
7.16%
6.75%
6.53%
6.40%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

K-SELECT

5 / 13

คส สธรรมเนชยม
* คดาธรรมเนทยมมทผลกระทบตดอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคดาธรรมเนทยมดวงกลดาวกดอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกลบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกลบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกลบจสกกองทรน
สมงสถดไมดเกมน 3.3652

3.50
3.00
2.50
2.00

เกตบจรมง 2.2275

เกตบจรมง 2.0063 สมงสถดไมดเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมดเกมน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกตบจรมง 0.0428 สมงสถดไมดเกมน 0.1070 เกตบจรมง 0.1284 สมงสถดไมดเกมน 0.1284 เกตบจรมง 0.0500

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คดาใชข จดายอพทนๆ

รวมคดาใชข จดาย

หมายเหตถ : - คดาใชข จาด ยอพทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาด สถดของกองทถน
- คดาธรรมเนทยมดวงกลดาวรวมภาษทมลม คดาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกลบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คดาธรรมเนทยมการขายหนดวยลงทถน (Front-end Fee)
คดาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนดวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกลบจรปง
1.00%

1.00%

ยกเวข น

คดาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนดวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คดาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนดวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คดาธรรมเนทยมการโอนหนดวยลงทถน
คดาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาด ยจรม ง

หมายเหตถ : คดาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทดากวบคดาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนดวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคดาธรรมเนทยมการขายหนดวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตดอตว ราใดจะสมงกวดา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยพนยวนถถงผลการดจาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรน พยท แหส งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

40.53%
34.86%

40.00%
30.00%
20.00%

% ตส อปช

23.85%
20.18%
18.18%
17.30%

19.12%
14.96%

10.00%

5.62% 4.27%

3.69%

0.00%
-4.42% -3.63%

-10.00% -7.83%
-20.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

-7.60%

-10.29%-8.08%

-8.53%
-11.23%
2559

2560

2561

2562

-5.23%

2563

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดจาเนมนงานตวงแตด
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถถงววนทจาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -38.28%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.80% 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 Large Cap
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

K-SELECT
5.04
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 14.03
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-4.46
0.89
13.42
12.38

5.04
11.47
14.03
13.04

10.87
21.65
17.95
16.35

0.17
2.99
19.54
19.59

3.56
5.12
16.80
16.45

5.56
7.77
17.43
16.64

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

4.74
N/A**
23.42
N/A**

หมายเหตถ : * รข อยละตดอปท
** ผลตอบแทนของตววชท พววดในชดวงเวลาตวงแตด
พ จดว ตวงกองทถ
พ
นแสดงคดา N/A เนพทองจากไมดมทขขอมมลตววชท พววดทททเปต นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชดวงระยะเวลาดวงกลดาว
วมธทการคจานวณผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity Large Cap ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SELECT
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

-0.63

15.01

26.77

4.95

7.41

8.23

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

-1.31

11.36

20.07

0.82

4.09

7.10

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

-1.92

8.19

12.99

-0.73

3.06

5.80

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-3.39

6.37

9.92

-3.37

1.90

4.65

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-11.14

4.36

5.46

-7.61

-1.54

4.09

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

12.00

12.37

16.39

18.65

15.86

15.67

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

12.65

13.01

16.69

19.85

16.61

16.04

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

13.19

13.99

17.47

20.79

17.19

16.55

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

13.67

14.56

18.85

22.54

18.42

17.02

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

18.23

20.98

26.65

27.94

20.77

17.68

K-SELECT
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจดายเงมนปว นผลใหข แกดผข ถม พอหนดวยลงทถนไมดเกมนปท ละ 2 ครวงพ ในอวตราไมดตจทากวดารข อยละ 50 ของการ
เพมทมขถ พนในสมนทรวพยยสทถ ธมจากการดจาเนมนงานประจจาแตดละงวดบวญชท ซถงท การเพมทมขถ พนในสมนทรวพยยสทถ ธมจาก
การดจาเนมนงานดวงกลดาวไมดรวมถถงรายการกจาไรหรพ อขาดทถนสถทธมจากเงมนลงทถนทททยงว ไมดเกมดขถ พน (Unrealized
Gain)
(พมจารณาจดายทถกสม พนเดพอน พ.ค. และ พ.ย.)
ครวงพ ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจดายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตดอหนดวย (บาท)
28
31 พฤษภาคม 2564
14 มมถนถ ายน 2564
0.54
27
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.12
26
31 พฤษภาคม 2561
14 มมถนถ ายน 2561
0.27
25
30 พฤศจมกายน 2560
14 ธวนวาคม 2560
0.76
24
30 พฤศจมกายน 2559
14 ธวนวาคม 2559
0.60
23
1 ธวนวาคม 2557
12 ธวนวาคม 2557
0.70
22
31 พฤษภาคม 2556
14 มมถนถ ายน 2556
0.82
30 พฤศจมกายน 2555
14 ธวนวาคม 2555
0.43
21
20
31 พฤษภาคม 2555
14 มมถนถ ายน 2555
0.39
31 พฤษภาคม 2554
14 มมถนถ ายน 2554
0.23
19
จดายเงมนปว นผล ทวงหมดจจ
พ
านวน 28 ครวงพ รวมเปต นเงมน 12.57 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนท

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

19 พฤศจมกายน 2536

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

600.92 ลข านบาท
7.3001 บาท/หนดวย

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

500
มมลคดบาท
าขวนตจ
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคดาบาท
ขวนตจ
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทจาการ เวลา
ววทถนกทจววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคดาขวนตจ
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตจ
พ ทา

ไมดกจาหนด
5,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทจนาทจการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคดาขายคพน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)
K-SELECT

คถณกอบพร กถลสถรกมจ (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 30 กวนยายน 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทดากวบ 235.08%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมดถงถ 1 ปท จะแสดงคดาตวงแตด
พ จดว ตวงกองทถ
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน
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ธนาคารกสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จจากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนดวยลงทถน ฟมนโนมทนา จจากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนดวยลงทถน โรโบเวลธย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท พ 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 ฟมนวนซดา จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (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 ไอรดา จจากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จจากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จจากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนดวยลงทถน เวตลธย เมจมก จจากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จจากวด
ทททอยมด : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 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 งทสงผลประโยชนท

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกดอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมดเสนอขายหนดวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใด นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซถงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใด นสหรวฐอเมรม กา รวมถถงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลดาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสดวนซถงท จวดใหข มทขถ พนและดจาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนดวยลงทถนไมดใชดการฝากเงมน รวมทวงไมด
พ ไดข อยมภด ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซถงท ผมขลงทถนอาจไมดไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตตมจจานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภด ายใตข การกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารดางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนดวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปต นการแสดงวดาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนดวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสดวนสรถปขข อมมลสจาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดจาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวดาขข อมมลดวงกลดาวถมกตข อง ไมดเปต นเทตจ
และไมดทจาใหข ผข อม พทนสจาควญผมด

K-SELECT
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพมจารณาจากอวนดวบความนดาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซถงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดจาเนมนงานทททผาด นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยดอ ดวงตดอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นดาลงทถน

ระดวบทททตจทากวดา
นดาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมดสามารถชจาระหนท พไดข ตามกจาหนด

ตจทากวดา
BBB

ตจทากวดา
BBB(tha)

ตจทากวดา
Baa

ตจทากวดา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมดสามารถชจาระหนท พไดข ตามกจาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตจทาทททสดถ ทททจะไมดสามารถชจาระหนท พ
ไดข ตามกจาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวดามทความเสททยงตจทามากทททจะไมดสามารถ
ชจาระหนท พไดข ตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมดสามารถชจาระหนท พไดข ตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซถงท ขถ พนกวบปว จจวยภายนอก เชดน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตด
พ
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชดน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมดกตจะสมงขถ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากดอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวดากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวดา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คดาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขถ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชดน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตด
พ
างประเทศ เปต นตข น ซถงท พมจารณาไดข จากคดา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาด SD สมง แสดงวดากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตดอมมลคดาของหนดวยลงทถน เชดน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชดวงทททเงมนบาทอดอน แตดขายทจากจาไรในชดวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชดวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชดวงทททบาทอดอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ พนกวดาเดมมดข วยเชดนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปต นเครพท องมพอสจาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลดาว ซถงท ทจาไดข ดงว ตดอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมดมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สดวนการปของกวนความเสททยงไวข อยดางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ พนอยมกด บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวดาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมด
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวดา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงด ผลกระทบตดอการดจาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลดาว กองทถนอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวดากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวดา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงด ผลกระทบตดออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลดาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวดากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวดา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกมดเหตถการณยททสงด ผลกระทบตดอประเทศดวงกลดาว เชดน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลดาวอาจมทผลการดจาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวดา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคจานวณจากมมลคดาทททตจทากวดาระหวดางผลรวมของมมลคดาการซพ พอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคดาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผดานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคดาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสดวนตดางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซถงท สะทข อนใหข เหตนถถง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวดามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชดน หากกองทถนรวมมทคาด
TE ตจทา แสดงวดา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตจทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจถงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาด TE สมง แสดงวดาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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