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สำรจำกผู้จัดกำรกองทุน



เงินเฟ้อมีแนวโน้มอยูใ่ นระดับสูงและยาวนานกว่าคาด ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การลงทุนหุน
้ โลกและตราสารหนีต
้ า่ งประเทศ



ไทยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ภาคการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มฟืน
้ ตัว



กนง.มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 0.5% แต่มแี นวโน้มปรับขึน
้ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายเร็วกว่าทีค
่ าดในปีนี้



เงินปันผลของกลุม
่ อสังหาริมทรัพย์ยงั น่าสนใจทีร่ ะดับประมาณ 5-6%



เน้นการถือทองคาเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
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ระดับความเสีย่ งของผูล
้ งทุนและ
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4
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ระดับความเสีย่ งของพอร์ตทีเ่ หมาะสม

นโยบำยกำรลงทุน

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน

กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ โดยจะลงทุนในกองทุนหุน
้

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่า

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงอืน
่ ไม่เกิน 60%

ดัชนีชี้วัดในระยะยาว

และลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 70%

วัตถุประสงค์กำรลงทุน
พอร์ตโฟลิโอมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนผ่านแบบประกัน

สัดส่วนกำรลงทุนของพอร์ต
ประเภทสินทรัพย์

กองทุน

ตรำสำรหนี้ในประเทศ

KFAFIX-A

60%

ตรำสำรทุนในประเทศ

K-STAR-A(A)

10%

พอร์ตนี้เหมำะกับใคร

ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ

TMBGQG

10%

นั ก ลงทุ น ที ่ ส ามารถยอมรั บ ความเสี ่ ย งได้ ป านกลางค่ อ นข้ า งสู ง

ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ

LHGEQ-A

10%

สามารถยอมรั บ ความผั น ผวนเพื ่ อ แลกกั บ โอกาสที ่ จ ะได้ ร ั บ

Property fund/REITs

K-PROPI

10%

Unit-linked ที่มุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนใน
หลากหลายสินทรัพย์ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

สัดส่วน (%)

ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคารยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลง
ได้เป็นครั้งคราว

ข้อมูลกำรปรับพอร์ตย้อนหลัง
ไม่มขี อ้ มูล ณ ปัจจุบน
ั

Disclaimer/ข้อพิจารณา
พอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยงมีการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายใต้สมมติฐานที่ผู้จัดท า ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการประเมินสภาวะทาง
เศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตระยะ 10ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการจัดทาพอร์ตโฟลิโอด้วยวิธี Mean-Variance โดยสัดส่วนการลงทุนและกองทุนรวมที่ใช้เป็นตัวแทนของแต่ละสินทรัพย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยบริษัทจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยการคานวณผลการดาเนินของพอร์ตโฟลิโอและดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลิโอ (Composite Benchmark) จะถูกคานวณโดยอิงตามข้อมูล

ผลการดาเนินงานในอดีตย้อนหลังของตราสารที่ลงทุน โดยดัชนีชี้วัดของพอร์ตโฟลิโออาจมีการปรับเปลี่ยนน้าหนักหรือดัชนีที่ใช้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนหรือตราสารที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ตราสารหรือน้าหนักของตราสารที่ลงทุน พอร์ตโฟลิโอและดัชนชี้วัดอาจมีการปรับน้าหนักขององค์ประกอบ (re-balance) เป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดีพอร์ตโฟลิโอไม่มีการรับประกันผลการดาเนินงานหรือผลตอบแทน และมิได้รับประกัน
ว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังตามที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ผลการดาเนินงานในอดีตของพอร์ตโฟลิโอแต่ละระดับความเสี่ยง มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมูลสาคัญของกองทุนโดยเฉพาะ
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของกองทุนรวมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของกองทุนรวมนั้น หรือติด ต่อผู้แนะนาการลงทุนของท่าน
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565
ดัชนีชวี้ ด
ั (Benchmark)

ไม่มขี อ้ มูล ณ ปัจจุบน
ั

Thai BMA Govt Bond Grp 1 Total
Return Index(30%), Thai BMA
MTM Corp Bond (A- up) Grp 1
Total Return Index(15%),
Thailand Four Major Banks 1
Year Avg Fixed Deposit
Rate(15%), SET Index (TR)(10%),

ภำพรวมพอร์ตกำรลงทุนในเดือนที่ผ่ำนมำ

iShares MSCI ACWI ETF(TR)
(20%) (USD), Thailand Property

ไม่มขี อ้ มูล ณ ปัจจุบน
ั

Fund & REITs Index (TR)(5%),
Lion-Phillip S-REIT ETF(5%) (SGD)

(มีผล 17 มิถุนำยน 2565)

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง (%)
YTD

3

6

เดือน

เดือน

1ปี*

3ปี*

5ปี*

10ปี*

ตั้งแต่จัดตั้ง*

ผลตอบแทนของพอร์ต
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด
ควำมผันผวนของพอร์ต
ควำมผันผวนของตัวชี้วัด
* แสดงเป็นร้อยละต่อปี (กรณีที่ระยะเวลำน้อยกว่ำ 1ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตำมช่วงระยะเวลำ)
วันที่จัดตั้งพอร์ตโฟลิโอ คือ วันที่ 17/6/2565

กำรวัดผลกำรดำเนินงำนขององพอร์ตโฟลิโอที่ปรำกฎในเอกสำรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดและนำเสนอ
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคมบริษัทจัดกำร

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

ผลตอบแทนของพอร์ต
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด
ควำมผันผวนของพอร์ต
ควำมผันผวนของตัวชี้วัด
คาเตือน ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่ งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนาการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควร

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป โดยจัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่พิจารณาแล้วว่า
น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่มิอาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.1766

