
ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ฟป ต แอลโลเคชนชน L

K FIT Allocation L Fund
K-FITL

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมทชชมชนโยบสยเปป ดใหขมชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสชนภสยใตขบลจ.เดชยวกนน

• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชชมชควสมเสชชยงทนชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชชลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสชนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนผสมทททลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมทวทงในและตนางประเทศ ทททมทนโยบายลงททนทวทงในตราสารททน ตรา

สารหนท ท และหรรอทรวพยยสสนทางเลรอก โดยจะลงททนในกองททนรวมซซทงอยมนภายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการไมนนขอยกวนา 

50% ของ NAV รวมทวทงอาจลงททนในตราสารทททมทอวนดวบความนนาเชรทอถรอตตทากวนาทททสามารถลงททนไดข และ ทททไมนไดขรวบการ

จวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอไดข

• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนขา (Derivatives) เพรทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรสหารการลงททน 

(Efficient Portfolio Management) และเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพสนสจของผมขจวดการกอง

ททน และตราสารทททมทสวญญาซร ทอขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes)

• อยนางไรกกตาม กองททนมสไดขรวบประกวนผลตอบแทน และผมขลงททนอาจไดขรวบผลตอบแทนเปกนลบหรรอนขอยกวนาอวตราผล

ตอบแทนทททก ตาหนดเปกนตววชท ทววดไดข  โดยระยะเวลาลงททนทททเหมาะสมครอลงททนตวทงแตน 3 ปทขซ ทนไป

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
ลงททนในสสนทรวพยยหลากหลายประเภท เพรทอใหขไดขผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชท ทววดในระยะยาว

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซทงอาจจะปรวบตววเพสทมสมงขซ ทน หรรอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

• ผมขทททสามารถลงททนในระยะยาว 3 ปทขซ ทนไป โดยคาดหววงผลตอบแทนในระยะยาวทททดทกวนาการลงททนในตราสารหนท ททวทว

ไป

กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงททนทททตของการรวกษาเงสนตขนใหขอยมนครบ และไมนสามารถรวบความเสททยงจากการขาดททนไดขเลย

• ผมขลงททนทททร วบความเสททยงจาการลงททนในหทขนไมนไดข

• ผมขลงททนทททคาดหววงวนากองททนจะมทผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชท ทววดตลอดเวลา

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชชยงของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสรอชท ทชวนฉบวบเตกม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรสษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ทดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชชสสสคนญ

• อวตราผลตอบแทนทททใชขเปกนตววชท ทววดของกองททนเกสดจากการจวดทตาแบบจตาลองการลงททนยขอนหลวง 5 ปท  ซซทงกองททนมสไดขรวบประกวนผล

ตอบแทนดวงกลนาว และผมขลงททนอาจไดขรวบผลตอบแทนตสดลบหรรอนขอยกวนาอวตราผลตอบแทนทททก ตาหนดเปกนตววชท ทววดไดข

• กองททนนท ทมทการลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรสษวทจวดการเดทยวกวนไมนนขอยกวนา 50% ของ NAV ซซทงอาจกนอใหขเกสด

ความขวดแยขงทางผลประโยชนยอวนอาจเกสดจากนโยบายการลงททนในหนนวยลงททนภายใตขการจวดการของบรสษวทจวดการเดทยวกวน

• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวสตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงสนลงททนครน

มากกวนาหรรอนขอยกวนาเงสนทททไดขลงททนไป ทวทงนท ท ผมขลงททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวสตควบ

หนนวยลงททนกนอนการตวดสสนใจลงททน

• กองททนนท ทอาจมทการลงททนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนขาทททมสไดขมทววตถทประสงคยเพรทอลดความเสททยง และหรรอ ตราสารทททมทสวญญาซร ทอขาย

ลนวงหนขาแฝง ทตาใหขอาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอสงโดยตรง เนรทองจากใชขเงสนในจตานวนทททนขอยกวนาจซงมท

กตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอสงโดยตรง

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชชยงของกองทรนรวม

3 / 13  K-FITL



ปนจจนยควสมเสชชยงทชชสสสคนญ

ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

< 5% 5% - 10% 15% - 25% > 25%10% - 15%

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนสนงาน (SD)

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปควปตชช พสสซชฟ (กองทรน iShares MSCI ACWI ETF)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตตทา

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Information Technology

ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชชง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ทรนเปป ดเค โกลบอล อปควปตชช พสสซชฟ (กองทรน iShares MSCI ACWI ETF)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววลง

รายประเทศรวม

ตตทา สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ  United States

ทนชงหมด/
เกสอบทนชงหมด

บสงสสวน ไมสปของกนนดรลยพปนปจ

ตตทา สมง

ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: ปวจจทบวนกองททนไมนมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปชมเตปมไดขทชช www.kasikornasset.com

4 / 13  K-FITL



(% NAV)

หนนวยลงททน : 92.46%

เงสนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทนาเงสนฝาก

: 6.19%

อรทน ๆ : 1.35%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชชลงทรน

หลนกทรนพยยทชชมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

44.85%กองททนเปสดเค โกลบอล อสควสตท ท พาสซทฟ (KASSET) 

13.39%กองททนเปสดเค ยมเอสเอ หทขนททน-A ชนสดสะสมมมลคนา (KASSET) 

8.17%กองททนเปสดเค ตราสารหนท ท (KASSET) 

5.69%บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)  (AA-(tha))

5.09%กองททนเปสดเค โกลบอล บอนดย (KASSET) 

หมายเหตท : เปกนขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวทงนท ท คทณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนวทน คทณควรพสจารณาการเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชชเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอรทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกกบจรสง 1.0700

เกกบจรสง 0.0214 เกกบจรสง 0.0428 เกกบจรสง 0.1300

เกกบจรสง 1.2642

สมงสทดไมนเกสน 3.2100

สมงสทดไมนเกสน 0.0321
สมงสทดไมนเกสน 0.3210

สมงสทดไมนเกสน 1.0700

สมงสทดไมนเกสน 4.9220

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทช ชเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอป
ชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชชเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนนวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน

อสวงหารสมทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพร ทนฐาน ซซทงอยมนภายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมน

คสดธรรมเนทยมการจวดการซตทาซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปกนไปตามกรณทตววอยนาง เชนน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดขจวด

สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซทงอยมนภายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคนาธรรมเนทยมการจวดการจะคสดจาก (1) 

เงสนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกตาหนด และ (2) เงสนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกตาหนด เปกนตขน

คนาใชขจนายอรทนๆ เปกนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพสทม ภาษทธทรกสจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว
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คสสธรรมเนชยมทชชเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 0.50%2.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee) 0.50%2.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกกบ

คนาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจนายจรสง

หมายเหตท : • คนาธรรมเนทยมการขาย (Front-end fee): 

กรณทซร ทอผนานบลจ.กสสกรไทย เรทยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน  

กรณทซร ทอผนานชนองทาง Digital ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขาย

ปวจจทบวนบลจ.ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายสตาหรวบการลงททนผนานบรสการ K-Saving Plan

• คนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครน (Back-end fee): 

อายทการถรอครองหนนวยลงททน ตตทากวนา 3 ปท เรทยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน 

อายทการถรอครองหนนวยลงททน มากกวนาหรรอเทนากวบ 3 ปท ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครน

• คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา

• หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนนวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารสมทรวพยย (REITs) 

หรรอกองททนรวมโครงสรขางพร ทนฐาน ซซทงอยมนภายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมนคสดธรรมเนทยมการขายและรวบซร ทอครน

หนนวยลงททนซตทาซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายและรวบซร ทอครนหนนวยลงททนใหขกวบกองททนตขนทาง

• ชนองทาง Digital หมายถซง การซร ทอหนนวยลงททนผนาน แอปพลสเคชวทน K-My Funds / แอปพลสเคชวทน K PLUS / K-Cyber Invest และหรรอชนองทางอรทนใดทททจะกตาหนด

เพสทมเตสม
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนสนการในอดทต มสไดขเปกนสสทงยรนยวนถซงผลการดตาเนสนงานในอนาคต *

1. กองทรนมชกสรกระจสยกสรลงทรนในกองทรนรวมทชชมชนโยบสยลงทรนในหลสกหลสยทรนพยยสปน ทนชงตรสสสรทรน ตรส
สสรหนชช ซนชงผมขจนดกสรกองทรนจะมชกสรปรนบสนดสสวนกสรลงทรนในสปนทรนพยยตสสงๆเพสชอใหขมชผลตอบแทนและควสมเสชชยง
ทชชคสดหวนงทชชเหมสะสมกนบสภสวะตลสด ซนชงบรปษนทจนดกสรไดขจนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยขอนหลนง 5 ปช  โดยหลนก
ทรนพยยหรสอทรนพยยสปนทชชกองทรนเขขสลงทรนอสจมชคสสสหสนมพนนธย (Correlation) ใกลขเคชยงศมนยยหรสอตปดลบ ทสสใหขกสร
เคลสชอนไหวของรสคสสปนทรนพยยไมสไดขสอดคลของกนนในทรกขณะ กองทรนจนงใชขอนตรสผลตอบแทนรขอยละ 7 ตสอปช เปป น
ตนวชชชวนด อยสสงไรกปตสม อนตรสผลตอบแทนทชชใชขเปป นตนวชชชวนดขขสงตขน เปป นเพชยงกสรกสสหนดตนวชชชวนดของกองทรนทชชเกปด
จสกกสรจนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยขอนหลนง 5 ปช  ซนชงกองทรนมปไดขรนบประกนนผลตอบแทนดนงกลสสว ทนชงนชช มมลคสสของ
ทรนพยยสปนทชชกองทรนลงทรนขนชนอยมสกนบสภสวะตลสดในขณะนนชน ดนงนนชน ผมขลงทรนอสจไดขรนบผลตอบแทนนขอยกวสสหรสอ
มสกกวสสอนตรสผลตอบแทนทชชกสสหนดเปป นตนวชชชวนดไดข โดยระยะเวลสลงทรนทชชเหมสะสมคสอลงทรนตนชงแตส 3 ปช ขนชนไป
* กสอนวนนทชช 9 ต.ค.2563 ใชขอนตรสผลตอบแทนรขอยละ 7.5 ตสอปช เปป นตนวชชชวนด และไดขเชสชอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนน
ตนชงแตสวนนทชช 9 ต.ค.2563

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

2560 2561 2562 2563

2.89%

-7.62%

5.29%

11.78%

1.74%

7.48% 7.50% 6.98%

กองททน ดวชนทชท ทววดของกองททน

%
 ต
สอป
ช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตวทง กราฟจะแสดงผลการดตาเนสนงานตวทงแตนววนจวดตวทงกองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปทปฏสทสนนวทน

3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -26.53%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 10.55% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสชอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Aggressive Allocation

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชชเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชชเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชช 29 มกรสคม 2564 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตนชงแตสจนดตนชง *YTD

K-FITL 11.52 11.72 11.81 2.12 N/A N/A 3.32-0.42

ตววชท ทววด 1.82 3.20 6.96 7.33 N/A N/A 7.340.59

ความผวนผวนของกองททน * 9.89 10.68 16.64 11.05 N/A N/A 10.559.57

ความผวนผวนของตววชท ทววด * 0.33 0.76 0.58 0.41 N/A N/A 0.400.35

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท

วสธทการคตานวณผลการดตาเนสนงานของกองททนรวมเปกนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนสนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรสษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปกนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Aggressive Allocation ณ วนนทชช 29 มกรสคม 2564

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FITL

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

26.86 1.7814.71 17.01 7.52 9.24เปอรยเซกนตยไทลยททท 5

19.31 -3.0710.08 3.71 3.07 6.37เปอรยเซกนตยไทลยททท 25

14.46 -5.896.53 -1.62 2.30 5.14เปอรยเซกนตยไทลยททท 50

11.50 -8.132.33 -5.98 0.91 4.31เปอรยเซกนตยไทลยททท 75

2.02 -11.67-0.66 -10.37 -0.25 2.67เปอรยเซกนตยไทลยททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

2.17 11.912.10 5.24 10.86 13.30เปอรยเซกนตยไทลยททท 5

9.81 16.7710.67 19.14 14.75 14.01เปอรยเซกนตยไทลยททท 25

18.31 17.9916.11 24.60 15.31 15.22เปอรยเซกนตยไทลยททท 50

21.49 19.8118.54 28.32 16.40 16.41เปอรยเซกนตยไทลยททท 75

24.36 22.3520.98 30.73 17.45 16.84เปอรยเซกนตยไทลยททท 95
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  ขขอมมลอสชนๆ

ไมนจนายเงสนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

4 ตทลาคม 2560วนนทชชจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

159.05 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.1464 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซร ทอ ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวทนตตทาของการซร ทอครวทงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวทนตตทาของการซร ทอครวทงถวดไป

ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววนทตาการขายครน ททกววนทตาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

มมลคนาขวทนตตทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขวทนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงสนคนาขายครน

(ประกาศNAV T+2 ครนเงสน T+6 เวลา 10.00 น.เปกนตขนไป)

T+6 ครอ 6 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสสนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

คทณพทรกานตย  ศรทสทข (ผมขจวดการกองททนทางเลรอก), เรสทมบรสหาร 26 กทมภาพวนธย 2561รสยชสชอผมขจนดกสรกองทรน

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 135.69%

(กรณทกองททนจวดตวทงไมนถซง 1 ปทจะแสดงคนาตวทงแตนจวดตวทงกองททน)

ชนองทาง DIGITAL (K-CYBER INVEST แอปพลสเคชวทน K-MY FUNDS และ K PLUS)

บรสษวท ไทยสมททรประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน)

บรสษวท เมรองไทยประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน) เพรทอลมกคขายมนสตลสงคย

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชชวน / บรสษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสสกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวทน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชชอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมซซทงอยมนภายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการไดขไมน

นขอยกวนา 50% ของ NAV ดวงนวทน บรสษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกสดความ

ขวดแยขงทางผลประโยชนยอวนอาจเกสดจากนโยบายการลงททนทททเปสดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการ

บรสหารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกสดประโยชนยสมงสทดแกนผมขถรอหนนวยลงททนของทวทงกองททนรวมตขน

ทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกสดความขวดแยขงทางผล

ประโยชนยไดขททท www.kasikornasset.com
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กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสสทธสทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรสกา พลเมรองสหรวฐอเมรสกา หรรอผมขทททมทถสทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรสกา หรรอบทคคลซซทง

โดยปกตสมทถสทนทททอยมนในสหรวฐอเมรสกา รวมถซงกองทรวพยยสสนของบทคคลดวงกลนาวและบรสษวทหรรอ

หขางหทขนสนวนซซทงจวดใหขมทขซ ทนและดตาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรสกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงสน รวมทวทงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงสนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน

ซซทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงสนลงททนครนเตกมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตสจวดตวทง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพสจารณารนางหนวงสรอชท ทชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ทมสไดขเปกนการแสดงวนาส ตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท ทชวนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวทน

ทวทงนท ท บรสษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท ทชวนสนวนสรทปขขอมมลส ตาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผสดชอบในการดตาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปกนเทกจ

และไมนท ตาใหขผมขอรทนส ตาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปชมเตปม
- ควสมเสชชยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพสจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซซทงเปกนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ท โดยพสจารณาจากผลการดตาเนสนงานทททผนานมาและฐานะการเงสน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดสตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมนสามารถชตาระหนท ท

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดสตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

ระดวบทททต ตทากวนา

นนาลงททน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ทไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซทงขซ ทนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมรองทวทงในและตนางประเทศ เปกนตขน โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ทย เชนน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงสนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมนกกจะสมงขซ ทนดขวย ดวงนวทนราคา

ตราสารหนท ททททออกมากนอนหนขาจะมทการซร ทอขายในระดวบราคาทททต ตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสสนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขซ ทนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปวจจวยทางการเมรองทวทงในและตนางประเทศ เปกนตขน ซซทงพสจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงสนดอลลารยในชนวงทททเงสนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขกง กองททนรวม

จะไดขเงสนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกกอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ทนกวนาเดสมดขวยเชนนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปกนเครรทองมรอสตาควญในการบรสหารความเสททยงดวง

กลนาว ซซทงท ตาไดขดวงตนอไปนท ท

- ปของกนนควสมเสชชยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชชยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชชยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมนกวบดทลยพสนสจของผมขจวดการกองททนรวมในการพสจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชชยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกสดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกสดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวทน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชชยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนชง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกสดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง 

เศรษฐกสจ สวงคม เปกนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรสมาณการซร ทอขายทรวพยยสสนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททต ตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ทอทรวพยยสสนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสสนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสสนสททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซทงสะทขอนใหขเหกนถซง

ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททต ตทา ดวงนวทน กองททนรวมนท ทจซงมทประสสทธสภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด

ในอวตราทททสมง ดวงนวทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปกนตขน
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