
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค อสเซชยน อชโคโนมปค คอมมมนปตช ช หรขนทรน

K ASEAN Economic Community Equity Fund
K-AEC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมหกขนตตางประเทศทททลงทกนในหกขนทททจดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยธในภมมมภาคอาเซทยน

• กองทกนปของกวนความเสททยงอวตราแลกเปลททยนตามดกลยพมนมจของผมขจวดการกองทกน

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกตงหววงใหขผลประกอบการสมงกวตาดวชนทชท ชววด (Active management strategy)

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ชนหรรอลดลงจนตตทา

กวตามมลคตาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถยอมรวบความเสททยงอวตราแลกเปลททยนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว ชงแตต 5 ปท  ขซ ชนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนตนอน หรรอรวกษาเงมนตขนใหขอยมตครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสรอชท ชชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรมษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมตเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ชดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร ชอขายลตวงหนขาเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทกน ทตาใหขกองทกนนท ชมทความเสททยงมากกวตา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชขเงมนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวตาจซงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวตาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอมงโดยตรง

• กองทกนลงทกนหกขนตตางประเทศ และมทนโยบายการปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดกลยพมนมจของผมขจวดการกองทกน ดวงนว ชน 

ผมขลงทกนอาจจะขาดทกนหรรอไดขรวบกตาไรจากอวตราแลกเปลททยนหรรอไดขรวบเงมนครนตตทากวตาเงมนลงทกนเรมทมแรกไดข

• กองทกนนท ชกระจกกตววในประเทศอมนโดนทเซทยและสมงคโปรธ ผมขลงทกนจซงควรพมจารณาการกระจายความเสททยงของพอรธตการลงทกนโดยรวม

ของตนเองดขวย

• ในกรณททททมทแนวโนขมวตาจะมทการขายครนหนตวยลงทกนเกมนกวตา 2 ใน 3 ของจตานวนหนตวยลงทกนทททจตาหนตายไดขแลขวทว ชงหมด บรมษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพมนมจในการเลมกกองทกนรวม และอาจยกเลมกคตาสวทงซร ชอขายหนตวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคตาสวทงดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

3 / 14  K-AEC



ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ชาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตตละรายทททกองทกนลงทกนมากกวตา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

บสงสสวน ไมสปของกนนดรลยพปนปจ

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงมนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทตาเงมนฝาก

: 4.49%

Finance-Singapore :

17.64%

Bank-Indonesia : 13.68%

Trading/Services-Malaysia

: 6.25%

Property Fund & Real

Estate Investment Trusts

or REITs  - Foreign :

5.72%

Banks-Philipplines :

5.32%

อรทน ๆ : -0.47%

กลกตมหลวกทรวพยธอรทน ๆ :

47.37%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
FINANCE-SINGAPORE 17.64%

BANK-INDONESIA 13.68%

TRADING/SERVICES-MALAYSIA 6.25%

PROPERTY FUND & REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS OR REITS  - 

FOREIGN 

5.72%

BANKS-PHILIPPLINES 5.32%

กลกตมหลวกทรวพยธอรทน ๆ 47.37%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ชงนท ช คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
8.14%BANK CENTRAL ASIA TBK PT (BBCA.IJ) 

6.92%DBS GROUP HOLDINGS LTD (DBS.SP) 

5.51%OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (OCBC.SP) 

5.21%UNITED  OVERSEAS BANK LTD (UOB.SP) 

4.33%SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (ST.SP) 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ชงนท ช คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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สนดสสวนกสรลงทรนแยกรสยประเทศ

(% NAV)
27.69%Singapore 

23.77%Indonesia 

15.64%Thailand 

13.10%Malaysia 

11.77%Philippines 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ชงนท ช คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ชน คกณควรพมจารณาการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00
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3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คตาใชขจตายอรทนๆ รวมคตาใชขจตาย

เกตบจรมง 2.1400

เกตบจรมง 0.0856 เกตบจรมง 0.0803
เกตบจรมง 0.2600

เกตบจรมง 2.5659

สมงสกดไมตเกมน 3.2100

สมงสกดไมตเกมน 0.2675 สมงสกดไมตเกมน 0.3210

สมงสกดไมตเกมน 1.0700

สมงสกดไมตเกมน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คตาใชขจตายอรทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลตาสกดของกองทกน

คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมมลคตาเพมทม ภาษทธกรกมจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทกน (Front-end Fee) 1.50%2.00%

คตาธรรมเนทยมการรวบซร ชอครนหนตวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพมทมเตมม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพมทมเตมม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คตาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจตายจรมง

หมายเหตก : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร ชอครนหนตวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรรอคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตตอวตราใดจะสมงกวตา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดขเปตนสมทงยรนยวนถซงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI AC Asean Total Return USD Index (Net Total return) 
ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-16.00%

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

2559 2560 2561 2562

3.19%

10.86%

-13.28%

1.30%

5.31%

15.87%

-9.32%

1.56%

กองทกน ดวชนทชท ชววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ชง กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตว ชงแตตววนจวดตว ชงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏมทมนนว ชน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -21.00%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 10.12% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ ASEAN Equity

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-AEC -5.27 -7.23 -9.05 -3.11 N/A N/A -1.78-7.43

ตววชท ชววด -6.66 -8.01 -10.77 -1.47 N/A N/A 0.46-9.34

ความผวนผวนของกองทกน * 13.82 11.06 10.34 9.76 N/A N/A 10.1215.64

ความผวนผวนของตววชท ชววด * 13.42 11.31 10.57 9.82 N/A N/A 10.1315.08

หมายเหตก : * รข อยละตตอปท

วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม ASEAN Equity ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-AEC

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

-4.29 -0.80-6.89 -9.64 -9.86 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 5

-6.45 -3.30-8.83 -10.77 -9.86 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 25

-8.45 -4.54-11.23 -12.71 -9.86 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 50

-10.93 -7.26-12.57 -15.77 -9.86 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-12.10 -8.60-13.55 -19.24 -9.86 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

12.40 8.5310.21 9.39 9.20 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 5

13.10 8.9010.43 9.73 9.20 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 25

13.67 9.9811.36 10.64 9.20 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 50

15.75 11.8012.99 11.73 9.20 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 75

16.56 12.2913.23 11.93 9.20 N/Aเปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมตจตายเงมนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ธนาคารฮตองกงและเซททยงไฮขแบงกม ชงคอรธปอเรชวทน จตากวดผมขดมแลผลประโยชนย

24 กกมภาพวนธธ 2559วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมตกตาหนด

264.34 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 9.3040 บาท/หนตวย

ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซร ชอ ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ชนตตทาของการซร ชอครว ชงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว ชนตตทาของการซร ชอครว ชงถวดไป

ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.00 น.ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.00 น. ววนทตาการขายครน ทกกววนทตาการซร ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

มมลคตาขว ชนตตทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขว ชนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงมนคตาขายครน

(ประกาศ NAV T+1 ครนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.)

T+4 ครอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยธสมนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณสกธท  เลมศสาครศมรม (ผมขจวดการกองทกนตราสารทกน), เรมทมบรมหาร 3 มกราคม 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทตากวบ 115.94%

(กรณทกองทกนจวดตว ชงไมตถซง 1 ปทจะแสดงคตาตว ชงแตตจวดตว ชงกองทกน)

10 / 14  K-AEC



ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทมสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสมน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)

บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร ชอขายหนตวยลงทกน ฟม นโนมทนา จตากวด

บรมษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร ชอขายหนตวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมมโกข  จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วมคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ช จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ทมสโกข  จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณมชยธ จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร ชอขายหนตวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟม นวนซตา จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟม นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ฟม ลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กมมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรมษวทหลวกทรวพยธ ไอรตา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรมษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรมษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร ชอขายหนตวยลงทกน เวตลธธ เมจมก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรมษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสมกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมต : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชว ชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกตอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสมทธมทททจะไมตเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรมกา พลเมรองสหรวฐอเมรมกา หรรอผมขทททมทถมทนฐานอยมตในสหรวฐอเมรมกา หรรอบกคคลซซทง

โดยปกตมมทถมทนทททอยมตในสหรวฐอเมรมกา รวมถซงกองทรวพยธสมนของบกคคลดวงกลตาวและบรมษวทหรรอ

หขางหกขนสตวนซซทงจวดใหขมทขซ ชนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

 - การลงทกนในหนตวยลงทกนไมตใชตการฝากเงมน รวมทว ชงไมตไดขอยมตภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมตไดขรวบเงมนลงทกนครนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตมจวดตว ชง และอยมตภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพมจารณารตางหนวงสรอชท ชชวนในการเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนรวมนท ชมมไดขเปตนการแสดงวตาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท ชชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนตวยลงทกนทททเสนอขายนว ชน

ทว ชงนท ช บรมษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท ชชวนสตวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวตาขขอมมลดวงกลตาวถมกตของ ไมตเปตนเทตจ

และไมตทตาใหขผมขอรทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ช โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผตานมาและฐานะการเงมน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท ช

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นตาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดมตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมตสามารถชตาระหนท ช

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตตทามากทททจะไมตสามารถ

  ชตาระหนท ชไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมตสามารถชตาระหนท ชไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชตาระหนท ชไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวตา

นตาลงทกน

ตตทากวตา

BBB

ตตทากวตา

BBB(tha)

ตตทากวตา

Baa

ตตทากวตา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชตาระหนท ชไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซซทงขซ ชนกวบปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกมจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว ชงในและตตางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ชย เชตน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมตกตจะสมงขซ ชนดขวย ดวงนว ชนราคา

ตราสารหนท ชทททออกมากตอนหนขาจะมทการซร ชอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสมนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวตา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคตาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ชนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกมจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว ชงในและตตางประเทศ เปตนตขน ซซทงพมจารณาไดขจากคตา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคตา SD สมง แสดงวตากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตตอมมลคตาของหนตวยลงทกน เชตน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงมนดอลลารธในชตวงทททเงมนบาทอตอน แตตขายทตากตาไรในชตวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชตวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ชนกวตาเดมมดขวยเชตนกวน ดวงนว ชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครรทองมรอสตาควญในการบรมหารความเสททยงดวง

กลตาว ซซทงทตาไดขดวงตตอไปนท ช

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสตวนการปของกวนความเสททยงไวขอยตางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ชนอยมตกวบดกลยพมนมจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพมจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมต 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกมดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกมดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตออกตสาหกรรมนว ชน กองทกนดวง

กลตาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกมดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง 

เศรษฐกมจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลตาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผวนผวนมากกวตา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซร ชอขายทรวพยธสมนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคตาทททตตทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร ชอทรวพยธสมนกวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยธสมนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผตานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคตาทรวพยธสมนสกทธมเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองทกนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนขอยเพทยงใด เชตน หากกองทกนรวมมทคตา 

TE ตตทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ชน กองทกนรวมนท ชจซงมทประสมทธมภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคตา TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน

14 / 14  K-AEC


