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 หรขนปน นผล
K Valued Stock Fund
K-VALUE
• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-VALUE
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมหถขนทททเนข นลงทถนหถขนปว จจวยพพ พนฐานดท มทผลการดดาเนมนงานมวนท คงในทถกภาวะเศรษฐกมจหรพ อในยามทททตลาดมท
ความผวนผวน และมทการจจายเงมนปว นผลอยจางสมดทาเสมอในระดวบทททสงม กวจาคจาเฉลททยของตลาด เพพทอสรข างผลตอบแทนทททดท
และสมดทาเสมอในระยะยาว
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลจวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
ประววตมความเปป นมาของกองทถน
กองทถนเปม ดเค หถขนปว นผล (K-VALUE) เปป นกองทถนรวมตราสารแหจงทถน จดทะเบทยนเปป นกองทถนปม ดเมพทอววนททท 27
มกราคม 2538 และจดทะเบทยนเปป นกองทถนเปม ดเมพทอววนททท 13 กถมภาพวนธธ 2540 โดยบรม ษวทจวดการไดข รวบมตมจากผมขถพอ
หนจวยลงทถน เมพทอววนททท 31 สมงหาคม 2561 และไดข รวบความเหปนชอบจากสดานวกงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมพทอววนททท 10
ตถลาคม 2561 ใหข ดดาเนมนการรวมกองทถนเปม ดเค สตราทมจมค แอคททฟ หถขนทถนปว นผล (K-STADE) และกองทถนเปม ดรวงขข าว
ทวทผล 2 (RKF-HI2) เขข ากวบกองทถนเปม ดเค หถขนปว นผล (K-VALUE) เนพทองจากนโยบายการลงทถนและการบรม หารจวดการ
กองทถนมทความใกลข เคทยงกวน ทดาใหข กองทถนไดข รวบผลประโยชนธจากการบรม หารจวดการกองทถนทททมทประสมทธมภาพมากขข พน
ในการนท พ บรม ษวทจวดการไดข ดดาเนมนการรวมกองทถนดวงกลจาว โดยขายหรพ อโอนทรวพยธสนม สมทธมและหนข าทททของกองทถนเปม ดเค
สตราทมจมค แอคททฟ หถขนทถนปว นผล (K-STADE) และกองทถนเปม ดรวงขข าวทวทผล 2 (RKF-HI2) ทวงหมดใหข
พ
แกจกองทถนเปม ด
เค หถขนปว นผล (K-VALUE) และเลมกกองทถนเปม ดเค สตราทมจมค แอคททฟ หถขนทถนปว นผล (K-STADE) และกองทถนเปม ดรวง
ขข าวทวทผล 2 (RKF-HI2) ในววนททท 8 พฤศจมกายน 2561
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงจ หววงใหข ผลประกอบการสมงกวจาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททเชพทอวจาการเลพอกลงทถนในหถขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดทจะสามารถสรข างผลตอบแทนทททดทในระยะยาว
• ผมขลงทถนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวจางการลงทถน
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขข พนหรพ อลดลงจนตดทา
กวจามมลคจาทททลงทถนและทดาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตจ
พ 5 ปท ขข พนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงมนทททแนจนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคจ รบ
K-VALUE
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ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมจเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท พดทพอ

K-VALUE
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ พอขายลจวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทดาใหข กองทถนนท พมทความเสททยงมากกวจา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยธอขางอมงโดยตรง เนพทองจากใชข เงมนลงทถนในจดานวนทททนขอยกวจาจขงมทกดาไร/ขาดทถนสมงกวจาการลงทถนใน
หลวกทรวพยธอขางอมงโดยตรง
• การลงทถนในหนจวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวจาหรพ อนข อยกวจาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
พ พ ผมขลงทถนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวมตควบ
หนจวยลงทถนกจอนการตวดสมนใจลงทถน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวจาจะมทการขายคพนหนจวยลงทถนเกมนกวจา 2 ใน 3 ของจดานวนหนจวยลงทถนทททจดาหนจายไดข แลข วทวงหมด
พ
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคดาสวงท ซพ พอขายหนจวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรพ อหยถดรวบคดาสวงท ดวงกลจาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-VALUE
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนมนงาน (SD)

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตดทา

กลถมจ หถขนทททเนข นลงทถน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวจา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนขงท มากกวจา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

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

สมง

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -1.18%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทจาเงมนฝาก
: 6.80%
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยธ :
7.65%
อาหารและเครพท องดพทม :
7.76%

พาณมชยธ : 9.92%
ธนาคาร : 12.38%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณมชยธ
อาหารและเครพท องดพทม
พวฒนาอสวงหารม มทรวพยธ
กลถมจ หลวกทรวพยธอพทน ๆ

(% NAV)
กลถมจ หลวกทรวพยธอพทน ๆ :
36.16%

พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 20.51%

(% NAV)
20.51%
12.38%
9.92%
7.76%
7.65%
36.16%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)
บมจ.แอดวานซธ อมนโฟรธ เซอรธ วมส (ADVANC)
บมจ.เคซทอท อทเลคโทรนมคสธ (KCE)
บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยธ (SCB)

(% NAV)
6.27%
5.74%
5.16%
3.96%
3.75%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
พ พ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คจาธรรมเนทยมมทผลกระทบตจอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวพน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคจาธรรมเนทยมดวงกลจาวกจอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสถดไมจเกมน 3.3652

3.50
เกปบจรมง 2.8675

3.00
2.50
2.00

เกปบจรมง 2.0063 สมงสถดไมจเกมน 2.0063

1.50

สมงสถดไมจเกมน 1.0700

1.00

เกปบจรมง 0.6900

0.50
0.00

เกปบจรมง 0.0428

การจวดการ

สมงสถดไมจเกมน 0.1605 เกปบจรมง 0.1284 สมงสถดไมจเกมน 0.1284

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

นายทะเบทยน

คจาใชข จจายอพทนๆ

รวมคจาใชข จจาย

หมายเหตถ : - คจาใชข จาจ ยอพทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาจ สถดของกองทถน
- คจาธรรมเนทยมดวงกลจาวรวมภาษทมลม คจาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คจาธรรมเนทยมการขายหนจวยลงทถน (Front-end Fee)
คจาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนจวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.00%

1.00%

ยกเวข น

คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนจวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนจวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คจาธรรมเนทยมการโอนหนจวยลงทถน
คจาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาจ ยจรม ง

หมายเหตถ : คจาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทจากวบคจาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนจวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคจาธรรมเนทยมการขายหนจวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตจอตว ราใดจะสมงกวจา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถขงผลการดดาเนมนงานในอนาคต *

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

44.19%
40.53%

40.00%
30.00%

% ตส อปช

20.00%
10.00%
0.00%

5.36% 4.27%

2.11% 3.69%
-5.93% -3.63%

-10.00%
-20.00%

23.85%
21.07%
20.00%
17.30%

19.12%
15.70%

2554

2555

2556

2557

-11.23%
-15.91%
2558

กองทถน

-5.23%
-10.93%

-9.42% -8.08%
2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท พววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดดาเนมนงานตวงแตจ
พ วนว จวดตวงกองทถ
พ
นจนถขงววนทดาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวพน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -37.87%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.54% 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
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

K-VALUE
6.29
ตววชท พววด
11.47
ความผวนผวนของกองทถน * 12.62
ความผวนผวนของตววชท พววด * 13.04

-3.29
0.89
12.20
12.38

6.29
11.47
12.62
13.04

8.70
21.65
16.32
16.35

-0.98
2.99
18.34
19.59

3.53
5.12
15.54
16.45

6.07
7.77
15.86
16.64

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

4.69
N/A**
22.69
N/A**

หมายเหตถ : * รข อยละตจอปท
** ผลตอบแทนของตววชท พววดในชจวงเวลาตวงแตจ
พ จดว ตวงกองทถ
พ
นแสดงคจา N/A เนพทองจากไมจมทขขอมมลตววชท พววดทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม
(Total Return Index) ในชจวงระยะเวลาดวงกลจาว
วมธทการคดานวณผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
K-VALUE
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Equity General ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-VALUE
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

6.42

23.97

36.45

6.74

6.76

8.24

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

0.83

14.97

23.11

1.87

3.62

6.96

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

-0.96

12.00

15.92

0.03

2.52

5.90

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

-2.24

9.55

13.25

-1.76

1.22

4.94

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

-4.46

5.37

6.30

-4.74

-0.96

3.13

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

10.01

9.89

12.67

14.44

13.06

12.35

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

11.67

11.95

15.21

18.55

15.58

15.83

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

12.73

13.08

16.43

19.55

16.55

16.22

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

13.85

13.77

17.09

20.55

17.40

16.62

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

15.33

15.78

18.74

23.08

18.70

18.03

K-VALUE
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

มทนโยบายจจายเงมนปว นผลใหข แกจผข ถม พอหนจวยลงทถนไมจเกมนปท ละ 2 ครวงพ ในอวตราไมจตดทากวจารข อยละ 90 ของการ
เพมทมขข พนในสมนทรวพยธสทถ ธมจากการดดาเนมนงานประจดาแตจละงวดบวญชท ซขงท การเพมทมขข พนในสมนทรวพยธสทถ ธมจาก
การดดาเนมนงานดวงกลจาวไมจรวมถขงรายการกดาไรหรพ อขาดทถนสถทธมจากเงมนลงทถนทททยงว ไมจเกมดขข พน (Unrealized
Gain)
(พมจารณาจจายทถกสม พนเดพอน ม.ค. และ ก.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจจายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตจอหนจวย (บาท)
24
31 กรกฎาคม 2562
14 สมงหาคม 2562
0.41
23
31 มกราคม 2561
14 กถมภาพวนธธ 2561
0.55
22
31 กรกฎาคม 2560
11 สมงหาคม 2560
0.27
21
31 มกราคม 2560
14 กถมภาพวนธธ 2560
0.60
20
1 สมงหาคม 2559
11 สมงหาคม 2559
0.30
19
2 กถมภาพวนธธ 2558
13 กถมภาพวนธธ 2558
0.25
18
31 กรกฎาคม 2557
14 สมงหาคม 2557
0.38
31 มกราคม 2556
14 กถมภาพวนธธ 2556
0.33
17
16
31 กรกฎาคม 2555
14 สมงหาคม 2555
0.49
31 มกราคม 2555
14 กถมภาพวนธธ 2555
0.28
15
จจายเงมนปว นผล ทวงหมดจด
พ
านวน 24 ครวงพ รวมเปป นเงมน 10.53 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

27 มกราคม 2538

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

3,045.81 ลข านบาท
6.1904 บาท/หนจวย

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

500
มมลคจบาท
าขวนตด
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มม500
ลคจาบาท
ขวนตด
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ทดาการ เวลา
ววทถนกทดววานการขายคพ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคจาขวนตด
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตด
พ ทา

ไมจกดาหนด
10,000 ลข านบาท

าการพอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทถกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทถนกววทดนาทดการซพ
500 บาท
500 บาท
ทถกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคจาขายคพน

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

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)
K-VALUE

คถณวมนมทร ผจองใส (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 4 มกราคม 2564

ยข อนหลวง 1 ปท เทจากวบ 241.58%
(กรณทกองทถนจวดตว พงไมจถงข 1 ปท จะแสดงคจาตวงแตจ
พ จดว ตวงกองทถ
พ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-VALUE

ธนาคารกสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮข าสธ จดากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จดากวด (มหาชน) เพพทอลมกคข ายมนมตลมงคธ
บรม ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซพ พอขายหนจวยลงทถน ฟมนโนมทนา จดากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซพ พอขายหนจวยลงทถน โรโบเวลธธ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ กรถงไทย ซทมมโกข จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ กรถงศรท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ กสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตมนาคมนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรถรป จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วมคเคอรธ ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ทรท นทตท พ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ทมสโกข จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณมชยธ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสมน จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนซจา จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ฟมนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กมมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ อารธ เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยธ ไอรจา จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถน เอเชทย เวลทธ จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซพ พอขายหนจวยลงทถน เวปลธธ เมจมก จดากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทถนกสมกรไทย จดากวด
ทททอยมจ : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวพน 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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกจอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมจเสนอขายหนจวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใจ นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใจ นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยธสนม ของบถคคลดวงกลจาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสจวนซขงท จวดใหข มทขข พนและดดาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนจวยลงทถนไมจใชจการฝากเงมน รวมทวงไมจ
พ ไดข อยมภจ ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมจไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจดานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงพ และอยมภจ ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารจางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนจวยลงทถนของกองทถนรวมนท พมมไดข เปป นการแสดงวจาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนจวยลงทถนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสจวนสรถปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดดาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวจาขข อมมลดวงกลจาวถมกตข อง ไมจเปป นเทปจ
และไมจทดาใหข ผข อม พทนสดาควญผมด

K-VALUE
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนจาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท พ โดยพมจารณาจากผลการดดาเนมนงานทททผาจ นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยจอ ดวงตจอไปนท พ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นจาลงทถน

ระดวบทททตดทากวจา
นจาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดข ตามกดาหนด

ตดทากวจา
BBB

ตดทากวจา
BBB(tha)

ตดทากวจา
Baa

ตดทากวจา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตดทาทททสดถ ทททจะไมจสามารถชดาระหนท พ
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวจามทความเสททยงตดทามากทททจะไมจสามารถ
ชดาระหนท พไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมจสามารถชดาระหนท พไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซขงท ขข พนกวบปว จจวยภายนอก เชจน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตจ
พ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชจน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมจกปจะสมงขข พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากจอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยธสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวจากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวจา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คจาของหลวกทรวพยธททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชจน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตจ
พ
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคจา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาจ SD สมง แสดงวจากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตจอมมลคจาของหนจวยลงทถน เชจน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารธ ในชจวงทททเงมนบาทอจอน แตจขายทดากดาไรในชจวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชจวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชจวงทททบาทอจอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข พนกวจาเดมมดข วยเชจนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครพท องมพอสดาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลจาว ซขงท ทดาไดข ดงว ตจอไปนท พ
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สจวนการปของกวนความเสททยงไวข อยจางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข พนอยมกจ บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวจาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมจ
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวจา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงจ ผลกระทบตจอการดดาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลจาว กองทถนอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวจากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวจา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงจ ผลกระทบตจออถตสาหกรรมนวพน กองทถนดวง
กลจาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวจากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวจา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณธททสงจ ผลกระทบตจอประเทศดวงกลจาว เชจน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลจาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวจา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ พอขายทรวพยธสนม ของกองทถน
โดยคดานวณจากมมลคจาทททตดทากวจาระหวจางผลรวมของมมลคจาการซพ พอทรวพยธสนม กวบผลรวมของมมลคจาการขายทรวพยธสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผจานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคจาทรวพยธสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสจวนตจางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองทถนรวมวจามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนข อยเพทยงใด เชจน หากกองทถนรวมมทคาจ
TE ตดทา แสดงวจา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตดทา ดวงนวพน กองทถนรวมนท พจขงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาจ TE สมง แสดงวจาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวพน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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