ขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค ฟป ต แอลโลเคชนชน S
K FIT Allocation S Fund
K-FITS

• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมทชมช นช โยบสยเปป ดใหขมกช สรลงทรนในกองทรนรวมอสนช ภสยใตขบลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชมช คช วสมเสชยช งทนงช ในและตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลช งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนช ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนผสมทททลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมทวงท ในและตนางประเทศ ทททมทนโยบายลงททนทวงท ในตราสารททน ตรา
สารหนท ท และหรรอทรวพยยสนส ทางเลรอก โดยจะลงททนในกองททนรวมซซงท อยมภน ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการไมนนอข ยกวนา
50% ของ NAV รวมทวงท อาจลงททนในตราสารทททมทอนว ดวบความนนาเชรทอถรอตตทากวนาทททสามารถลงททนไดข และ ทททไมนไดขรบว การ
จวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอไดข
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซรอท ขายลนวงหนขา (Derivatives) เพรทอการเพสทมประสสทธสภาพการบรสหารการลงททน
(Efficient Portfolio Management) และเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพสนสจของผมจข ดว การกอง
ททน และตราสารทททมทสญ
ว ญาซรอท ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes)
• อยนางไรกกตาม กองททนมสไดขรบว ประกวนผลตอบแทน และผมลข งททนอาจไดขรบว ผลตอบแทนเปก นลบหรรอนขอยกวนาอวตราผล
ตอบแทนทททกาต หนดเปก นตววชทวท ดว ไดข โดยระยะเวลาลงททนทททเหมาะสมครอลงททนตวงท แตน 3 ปท ขนซ ท ไป
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
ลงททนในสสนทรวพยยหลากหลายประเภท เพรทอใหขไดขผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชทวดว ในระยะยาว
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขซนท หรรอลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
• ผมทข ทสามารถลงททนในระยะยาว 3 ปท ขนซ ท ไป โดยคาดหววงผลตอบแทนในระยะยาวทททดทกวนาการลงททนในตราสารหนททท ทวว
ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททตอข งการรวกษาเงสนตขนใหขอยมคน รบ และไมนสามารถรวบความเสททยงจากการขาดททนไดขเลย
• ผมลข งททนทททรบว ความเสททยงจาการลงททนในหทนข ไมนไดข
• ผมลข งททนทททคาดหววงวนากองททนจะมทผลตอบแทนสมงกวนาดวชนทชทวดว ตลอดเวลา
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชชยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสรอชทชท วนฉบวบเตกม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรสษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดท ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสช สส คนญ
• อวตราผลตอบแทนทททใชขเปก นตววชทวท ดว ของกองททนเกสดจากการจวดทตาแบบจตาลองการลงททนยขอนหลวง 5 ปท ซซงท กองททนมสไดขรบว ประกวนผล
ตอบแทนดวงกลนาว และผมลข งททนอาจไดขรบว ผลตอบแทนตสดลบหรรอนขอยกวนาอวตราผลตอบแทนทททกาต หนดเปก นตววชทวท ดว ไดข
• กองททนนทมท ทการลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมภายใตขบรสษวทจวดการเดทยวกวนไมนนอข ยกวนา 50% ของ NAV ซซงท อาจกนอใหขเกสด
ความขวดแยขงทางผลประโยชนยอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงททนในหนนวยลงททนภายใตขการจวดการของบรสษวทจวดการเดทยวกวน
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวสตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงสนลงททนครน
มากกวนาหรรอนขอยกวนาเงสนทททไดขลงททนไป ทวงท นท ท ผมลข งททนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวสตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสสนใจลงททน
• กองททนนทอท าจมทการลงททนในสวญญาซรอท ขายลนวงหนขาทททมสไดขมทวตว ถทประสงคยเพรทอลดความเสททยง และหรรอ ตราสารทททมทสญ
ว ญาซรอท ขาย
ลนวงหนขาแฝง ทตาใหขอาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอสงโดยตรง เนรทองจากใชขเงสนในจตานวนทททนอข ยกวนาจซงมท
กตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอาข งอสงโดยตรง

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชชยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยช งทชสช สส คนญ
ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนสนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรนเปป ดเค เอสเอฟ พลนส
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชชง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรนเปป ดเค เอสเอฟ พลนส
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: ปว จจทบนว กองททนไมนมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมช เตปมไดขทช www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลช งทรน
อรทน ๆ : -0.40%
เงสนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทนาเงสนฝาก
: 5.15%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 95.25%

หลนกทรนพยยทมช มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

กองททนเปส ดเค เอสเอฟ พลวส (KASSET)
กองททนเปส ดเค ตราสารหนท ท (KASSET)
กองททนเปส ดเค หทนข ททน (KASSET)
กองททนเปส ดเค โกลดย-A ชนสดจนายเงสนปว นผล (KASSET)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))

46.05%
13.83%
10.01%
4.97%
4.66%

หมายเหตท : เปก นขขอมมล ณ ววนททท 29 มกราคม 2564 ทวงท นท ท คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนท คทณควรพสจารณาการเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสทดไมนเกสน 4.9220

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกสน 3.2100

3.00

เกกบจรสง 2.6842

2.00
1.00
0.00

เกกบจรสง 1.5500
เกกบจรสง 1.0700

สมงสทดไมนเกสน 1.0700
เกกบจรสง 0.0214 สมงสทดไมนเกสน 0.0321 เกกบจรสง 0.0428

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกสน 0.3210

นายทะเบทยน

คนาใชขจนายอรทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมหรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนนวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนใน
อสวงหารสมทรวพยย (REITs) หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐาน ซซงท อยมภน ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมน
คสดธรรมเนทยมการจวดการซตาท ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปก นไปตามกรณทตวว อยนาง เชนน กองททนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดขจดว
สรรการลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภน ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคนาธรรมเนทยมการจวดการจะคสดจาก (1)
เงสนลงททน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมตขนทางกตาหนด และ (2) เงสนลงททน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทางกตาหนด เปก นตขน
คนาใชขจาน ยอรทนๆ เปก นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว
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คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซรอท ครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
0.50%

2.00%

0.50%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกกบ
ตามทททจาน ยจรสง

หมายเหตท : • คนาธรรมเนทยมการขาย (Front-end fee):
กรณทซอร ท ผนานบลจ.กสสกรไทย เรทยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน
กรณทซอร ท ผนานชนองทาง Digital ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขาย
ปว จจทบนว บลจ.ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายสตาหรวบการลงททนผนานบรสการ K-Saving Plan
• คนาธรรมเนทยมการรวบซรอท ครน (Back-end fee):
อายทการถรอครองหนนวยลงททน ตตทากวนา 3 ปท เรทยกเกกบ 0.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน
อายทการถรอครองหนนวยลงททน มากกวนาหรรอเทนากวบ 3 ปท ไมนเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการรวบซรอท ครน
• คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซรอท ครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
• หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวม หรรอกองททนรวมอสวงหารสมทรวพยย (กอง1) หรรอหนนวยทรวสตยของทรวสตยเพรทอการลงททนในอสวงหารสมทรวพยย (REITs)
หรรอกองททนรวมโครงสรขางพรนท ฐาน ซซงท อยมภน ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรสษวทจวดการจะไมนคสดธรรมเนทยมการขายและรวบซรอท ครน
หนนวยลงททนซตาท ซขอนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกกบคนาธรรมเนทยมการขายและรวบซรอท ครนหนนวยลงททนใหขกบว กองททนตขนทาง
• ชนองทาง Digital หมายถซง การซรอท หนนวยลงททนผนาน แอปพลสเคชวทน K-My Funds / แอปพลสเคชวทน K PLUS / K-Cyber Invest และหรรอชนองทางอรทนใดทททจะกตาหนด
เพสทมเตสม
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนสนการในอดทต มสไดขเปก นสสทงยรนยวนถซงผลการดตาเนสนงานในอนาคต *

1. กองทรนมชกสรกระจสยกสรลงทรนในกองทรนรวมทชมช นช โยบสยลงทรนในหลสกหลสยทรนพยยสปน ทนงช ตรสสสรทรน ตรส
สสรหนชช ซนงช ผมขจนดกสรกองทรนจะมชกสรปรนบสนดสสวนกสรลงทรนในสปนทรนพยยตสสงๆเพสอช ใหขมผช ลตอบแทนและควสมเสชชยง
ทชคช สดหวนงทชเช หมสะสมกนบสภสวะตลสด ซนงช บรปษนทจนดกสรไดขจนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยขอนหลนง 5 ปช โดยหลนก
ทรนพยยหรสอทรนพยยสปนทชกช องทรนเขขสลงทรนอสจมชคสสสหสนมพนนธย (Correlation) ใกลขเคชยงศมนยยหรสอตปดลบ ทสสใหขกสร
เคลสชอนไหวของรสคสสปนทรนพยยไมสไดขสอดคลของกนนในทรกขณะ กองทรนจนงใชขอนตรสผลตอบแทนรขอยละ 3 ตสอปช เปป น
ตนวชชวช นด อยสสงไรกปตสม อนตรสผลตอบแทนทชใช ชขเปป นตนวชชวช นดขขสงตขน เปป นเพชยงกสรกสสหนดตนวชชวช นดของกองทรนทชเช กปด
จสกกสรจนดทสสแบบจสสลองกสรลงทรนยขอนหลนง 5 ปช ซนงช กองทรนมปไดขรนบประกนนผลตอบแทนดนงกลสสว ทนงช นชช มมลคสสของ
ทรนพยยสปนทชกช องทรนลงทรนขนนช อยมสกนบสภสวะตลสดในขณะนนชน ดนงนนชน ผมขลงทรนอสจไดขรนบผลตอบแทนนขอยกวสสหรสอ
มสกกวสสอนตรสผลตอบแทนทชกช สส หนดเปป นตนวชชวช นดไดข โดยระยะเวลสลงทรนทชเช หมสะสมคสอลงทรนตนงช แตส 3 ปช ขนนช ไป
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
4.00%
2.99%

3.00%

3.00%

2.47%

3.34%

2.99%

% ตสอปช

2.00%
1.00%

0.96%

0.71%

0.00%
-1.00%
-2.00%

2560

-1.66%

2561

กองททน

2562

2563

ดวชนทชทวดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดตาเนสนงานตวงท แตนวนว จวดตวงท กองททนจนถซงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏสทสนนวนท

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -9.42%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเช กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 3.73% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเช กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอช ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Conservative Allocation
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชช 29 มกรสคม 2564
YTD
K-FITS
-0.34
ตววชทวท ดว
0.24
ความผวนผวนของกองททน * 2.45
ความผวนผวนของตววชทวท ดว * 0.14

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

3.23
0.74
3.30
0.13

2.23
1.49
3.37
0.13

2.95
2.98
6.25
0.13

1.03
3.00
3.91
0.12

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.42
3.00
3.73
0.12

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วสธทการคตานวณผลการดตาเนสนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรสษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปก นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Conservative Allocation ณ วนนทชช 29 มกรสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FITS
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซกนตยไทลยทท 5

6.02

3.53

3.43

0.96

2.79

5.06

เปอรยเซกนตยไทลยทท 25

4.42

2.16

1.08

0.42

2.33

3.36

เปอรยเซกนตยไทลยทท 50

3.55

1.47

-0.56

-0.16

1.70

3.27

เปอรยเซกนตยไทลยทท 75

2.62

0.30

-2.96

-0.91

1.05

2.67

เปอรยเซกนตยไทลยทท 95

1.04

-0.66

-4.85

-2.58

0.48

1.49

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile

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

เปอรยเซกนตยไทลยทท 5

1.09

1.25

2.79

2.89

1.89

1.29

เปอรยเซกนตยไทลยทท 25

2.22

2.36

4.24

3.90

3.21

2.57

เปอรยเซกนตยไทลยทท 50

4.07

3.57

6.08

4.49

3.75

3.85

เปอรยเซกนตยไทลยทท 75

5.07

4.52

7.33

5.19

4.21

4.64

เปอรยเซกนตยไทลยทท 95

7.68

6.46

8.39

6.83

6.14

6.23
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ขขอมมลอสนช ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงสนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชจช ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

4 ตทลาคม 2560
ไมนกาต หนด
10,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
21.13 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.4798 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซรอท นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซร
าการซร
อท อท ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซรอท ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนท ตตทาของการซรอท ครวงท แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนท ตตทาของการซรอท ครวงท ถวดไป
ททกววนทตาการซรอท ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววททนกทตววานการขายคร
ทตาการซรอท ขาย
ททกน.
ววนทตาการซรอท ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
น เวลา 8.30 น. - 12.00

มมลคนาขวนท ตตทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนท ตตทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงสนคนาขายครน

T+6 ครอ 6 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงสน T+6 เวลา 10.00 น.เปก นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนส รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอช ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คทณพทรกานตย ศรทสขท (ผมจข ดว การกองททนทางเลรอก), เรสมท บรสหาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

ชนองทาง DIGITAL (K-CYBER INVEST แอปพลสเคชวทน K-MY FUNDS และ K PLUS)
บรสษวท ไทยสมททรประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน)
บรสษวท เมรองไทยประกวนชทวสต จตากวด (มหาชน) เพรทอลมกคขายมนสตลสงคย

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรสษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสสกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวนท 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

ธรรกรรมทชอช สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภน ายใตขการบรสหารของบรสษวทจวดการไดขไมน
นขอยกวนา 50% ของ NAV ดวงนวนท บรสษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปอข งกวนธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกสดความ
ขวดแยขงทางผลประโยชนยอนว อาจเกสดจากนโยบายการลงททนทททเปส ดใหขมทการลงททนในกองททนรวมภายใตขการ
บรสหารจวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกสดประโยชนยสงม สทดแกนผถมข รอหนนวยลงททนของทวงท กองททนรวมตขน
ทางและกองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกสดความขวดแยขงทางผล
ประโยชนยไดขทท www.kasikornasset.com

K-FITS

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 136.61%
(กรณทกองททนจวดตวงท ไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงท แตนจดว ตวงท กองททน)
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กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรสกา พลเมรองสหรวฐอเมรสกา หรรอผมทข ทมทถทสนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรสกา หรรอบทคคลซซงท
โดยปกตสมทถทสนทททอยมใน นสหรวฐอเมรสกา รวมถซงกองทรวพยยสนส ของบทคคลดวงกลนาวและบรสษวทหรรอ
หขางหทนข สนวนซซงท จวดใหขมทขนซ ท และดตาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรสกา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงสน รวมทวงท ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงสนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงสนลงททนครนเตกมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว สจดว ตวงท และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารนางหนวงสรอชทชท วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมท สไดขเปก นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถซง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชท วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนท
ทวงท นท ท บรสษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชท วนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 มกราคม 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผสดชอบในการดตาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปก นเทกจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทรนสตาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปมช เตปม

- ควสมเสชชยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพสจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปก นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ท โดยพสจารณาจากผลการดตาเนสนงานทททผาน นมาและฐานะการเงสน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาต กวนา
นนาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไท ดขตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไท ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ท
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไท ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไท ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยท ซซงท ขซนท กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงท ในและตนางประเทศ เปก นตขน โดยราคาตราสารหนทจท ะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยท เชนน หากอวตราดอกเบทยท ในตลาดเงสนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซนท อวตราดอกเบทยท ของตราสารหนททท ทออกใหมนกกจะสมงขซนท ดขวย ดวงนวนท ราคา
ตราสารหนททท ทออกมากนอนหนขาจะมทการซรอท ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขซนท หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงท ในและตนางประเทศ เปก นตขน ซซงท พสจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยช งจสกกสรเปลชยช นแปลงของอนตรสแลกเปลชยช น (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงสนดอลลารยในชนวงทททเงสนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดขเงสนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกกอาจไดขผลตอบ
แทนมากขซนท กวนาเดสมดขวยเชนนกวน ดวงนวนท การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปก นเครรอท งมรอสตาควญในการบรสหารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท ท
- ปข องกนนควสมเสชยช งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชชยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชชยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซนท อยมกน บว ดทลยพสนสจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพสจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชชยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนท กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชชยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนชง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกสดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกสจ สวงคม เปก นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรสมาณการซรอท ขายทรวพยยสนส ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซรอท ทรวพยยสนส กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวดว ซซงท สะทขอนใหขเหกนถซง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนท กองททนรวมนทจท งซ มทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนท โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปก นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนขอยลง เปก นตขน

K-FITS

13 / 13

