
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ไชนสส หรขนทรน

K China Equity Fund
K-CHINA

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD (กองททนหลวก)

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD  (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: FIDFDFO:LX

• กองททนหลวกเนขนลงททนในหทขนจทนทททจดทะเบทยนในประเทศจทนและฮนองกง รวมถถงหทขนของบรงษวทจดทะเบทยนของประเทศ

ออทนทททมทการดดาเนงนธทรกงจในจทนเปปนหลวก

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลอทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธธการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศถกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-China-Focus-Fund-A-USD/FCFF/#

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททเชอทอมวทนในการเตงบโตของเศรษฐกงจจทน และตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนจทน

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซถทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขถ ขนหรออลดลงจนตดทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทดาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตว ขงแตน 5 ปท  ขถ ขนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจดานวนเงงนทททแนนนอน หรออรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสออชท ขชวนฉบวบเตปม หรออสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนหลวกเนขนลงททนในจทนทดาใหขผมขลงททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนออทนทททมทนโยบายกระจาย

การลงททนในตลาดหทขนพวฒนาแลขวหรออกองททนออทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรออในหลายภมมงภาค และผมขลง

ททนอาจขาดททนหรออไดขรวบเงงนคอนตดทากวนาเงงนลงททนเรงทมแรก

• กองททนลงททนในสวญญาซอ ขอขายลนวงหนขาเพอทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจดานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว ขน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จถงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทดาใหขกองททนไมนสามารถนดาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซถทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชดาระเงงนคนาขายคอน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกดาหนด

• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงททนคอน

มากกวนาหรออนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทว ขงนท ข ผมขลงททนควรศถกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวงตควบ

หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

• กองททนนท ขกระจทกตววในประเทศจทน ผมขลงททนจถงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรธตการลงททนโดยรวมของตนเองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตดทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดดาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตดทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คดานวณจากผลรวมของนด ขาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตดทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 99.27%

เงงนฝาก

หรออตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 3.63%

ออทน ๆ : -2.90%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
(% NAV)

FINANCIALS : 27.6%

COMMUNICATION

SERVICES : 17.8%

CONSUMER

DISCRETIONARY : 12.8%

ENERGY : 9.8%

INDUSTRIALS : 7.4%

OTHERS : 24.6%

For MOM_K-CHINA

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563
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หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
99.27%FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-USD (FIDELITY) 

2.89%บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.44%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

0.30%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว ขงนท ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class 

A-USD

27.60%FINANCIALS 

17.80%COMMUNICATION SERVICES 

12.80%CONSUMER DISCRETIONARY 

9.80%ENERGY 

7.40%INDUSTRIALS 

24.60%OTHERS 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class 

A-USD

7.20%CHINA MOBILE LTD 

7.00%CHINA CONSTRUCTION BANK 

6.20%TENCENT HLDGS LTD 

6.00%ALIBABA GROUP HOLDING LTD 

5.80%CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 

5.20%INDUSTRIAL & COML BK CHINA 

4.90%CNOOC LTD 

3.20%CHINA OVERSEAS LAND & INV  LTD 

2.60%CHINA RES LD LTD 

2.50%BAIDU INC 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

สนดสสวนกสรลงทรนแยกตสมประเทศของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD

98.00%CHINA 

1.20%HONG KONG 

0.80%Cash 

หมายเหตท : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายออทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 1.0700

เกปบจรงง 0.0375 เกปบจรงง 0.1070 เกปบจรงง 0.0300

เกปบจรงง 1.2445

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.1605
สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : คนาใชขจนายออทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรออภาษทออทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.50%1.50%

คนาธรรมเนทยมการรวบซอ ขอคอนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน1.50%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมออทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซอ ขอคอนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรออคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

1.5000

1.9100

1.5000

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-CHINA

หมายเหตท : กองททนตนางประเทศคอน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว ขงนท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสออชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดดาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยอนยวนถถงผลการดดาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ MSCI China Capped 10% Index (N) (ตนวชช ชวนดของกองทรนหลนก) ปรนบ
ดขวยตขนทรนกสรปของควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

3.60%

-17.58%

15.47%
11.95% 10.93%

2.34% 1.85%

37.09%

-14.47%

12.10%

3.49%

-16.23%

23.56%

7.09%
10.08%

-1.45%

2.75%

47.03%

-19.13%

20.65%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดดาเนงนงานตว ขงแตนววนจวดตว ขงกองททนจนถถงววนทดาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว ขน

ผลการดดาเนงนงานของกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
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9.89% 11.68%

-0.93%
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41.24%

-12.24%

14.50%

22.88%

3.66%
8.36%

-8.08%

0.45%

50.17%

-18.27%

22.39%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-CHINA
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -37.51%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.67% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Greater China Equity

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563 (%) 

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

K-CHINA -0.79 -4.05 -7.32 4.25 3.84 5.07 4.34-9.39

ตววชท ขววด 4.36 4.20 4.31 8.79 6.26 6.51 5.87-4.68

ความผวนผวนของกองททน * 18.26 16.93 16.11 16.26 18.67 18.37 18.3723.33

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 17.28 16.40 16.39 17.81 14.95 17.90 18.0520.75

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคดานวณผลการดดาเนงนงานของกองททนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Greater China Equity ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHINA

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

8.72 16.5812.65 27.12 7.16 4.94เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

4.09 6.596.59 16.68 3.91 4.63เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

0.98 4.180.45 9.37 2.51 4.39เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-3.17 0.31-4.25 -4.75 -1.76 0.85เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-4.30 -3.24-5.57 -7.64 -3.52 -0.87เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

12.66 13.6413.41 15.16 15.26 13.71เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

15.01 15.7715.09 15.48 17.59 16.34เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

18.02 16.7815.82 16.03 19.89 17.52เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

18.31 17.5616.30 18.11 21.72 19.99เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

19.79 18.8417.87 20.43 23.03 21.84เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD ณ วนนทชท 31 
มกรสคม 2563

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตน ชงแตสจนดตน ชงYTD
กองททนหลวก -0.50 -3.40 -5.70 6.80 5.50 N/A 12.50-9.40

Benchmark 3.50 4.00 4.80 10.10 5.10 N/A 12.20-5.30

หมายเหตท : Benchmark : MSCI China Capped 10% Index (N) 

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขถ ขนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจทบวนไดขททท 

https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-China-Focus-Fund-A-USD/FCFF/#
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครว ขง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกดาไรสะสมหรออการเพงทมขถ ขนในสงนทรวพยธสททธง

จากการดดาเนงนงานประจดาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสง ขนเดออน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว ขงททท ววนปงดสมทดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 19 2 ธวนวาคม 2562 13 ธวนวาคม 2562  0.20

 18 28 กทมภาพวนธธ 2562 14 มทนาคม 2562  0.20

 17 30 พฤศจงกายน 2561 14 ธวนวาคม 2561  0.20

 16 31 พฤษภาคม 2561 14 มงถทนายน 2561  0.20

 15 28 กทมภาพวนธธ 2561 14 มทนาคม 2561  0.20

 14 30 พฤศจงกายน 2560 14 ธวนวาคม 2560  0.20

 13 31 สงงหาคม 2560 14 กวนยายน 2560  0.20

 12 31 พฤษภาคม 2560 14 มงถทนายน 2560  0.25

 11 28 กทมภาพวนธธ 2560 14 มทนาคม 2560  0.20

 10 30 พฤศจงกายน 2559 14 ธวนวาคม 2559  0.20

จนายเงงนปวนผล ทว ขงหมดจดานวน 19 ครว ขง รวมเปปนเงงน 4.85 บาท

บมจ. ธนาคารกรทงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

4 พฤศจงกายน 2552วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 20,000 ลขานบาท

ไมนกดาหนด

7,682.38 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 9.9213 บาท/หนนวย

ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทดาการซอ ขอ ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตดทาของการซอ ขอครว ขงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตดทาของการซอ ขอครว ขงถวดไป

ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทดาการขายคอน ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว ขนตดทาของการขายคอน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลออขว ขนตดทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคอน

(ประกาศ NAV T+2 คอนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.)

T+4 คออ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคอน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองททนทางเลออก), เรงทมบรงหาร 26 กทมภาพวนธธ 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 15.59%

(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถถง 1 ปทจะแสดงคนาตว ขงแตนจวดตว ขงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จดากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จดากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จดากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวท เมอองไทยประกวนชทวงต จดากวด (มหาชน)

บรงษวท เมอองไทยประกวนชทวงต จดากวด (มหาชน) เพอทอลมกคขายมนงตลงงคธ

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซอ ขอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จดากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซอ ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมงโกข  จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทร ป จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ข จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซอ ขอขายหนนวยลงททน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จดากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เอเชทย เวลทธ จดากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซอ ขอขายหนนวยลงททน เวปลธธ เมจงก จดากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททนกสงกรไทย จดากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรออเพอทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมอองสหรวฐอเมรงกา หรออผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรออบทคคลซถทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถถงกองทรวพยธสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรออ

หขางหทขนสนวนซถทงจวดใหขมทขถ ขนและดดาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ขงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน

ซถทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคอนเตปมจดานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว ขง และอยมนภายใตขการกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสออชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดขเปปนการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถถง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสออชท ขชวนของกองททนรวม หรออ ไดขประกวนราคาหรออผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสออชท ขชวนสนวนสรทปขขอมมลสดาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดดาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนทดาใหขผมขออทนสดาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชอทอถออของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซถทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดดาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตดทาทททสทดทททจะไมนสามารถชดาระหนท ข

  ไดขตามกดาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถออวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ

  ชดาระหนท ขไดขตามกดาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดขตามกดาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดขตามกดาหนด

ระดวบทททตดทากวนา

นนาลงททน

ตดทากวนา

BBB

ตดทากวนา

BBB(tha)

ตดทากวนา

Baa

ตดทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดขตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซถทงขถ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมอองทว ขงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขถ ขนดขวย ดวงนว ขนราคา

ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนขาจะมทการซอ ขอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขถ ขนหรออลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมอองทว ขงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซถทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขถ ขนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปปนเครอทองมออสดาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซถทงทดาไดขดวงตนอไปนท ข

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนอทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขถ ขนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรออไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอการดดาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรออความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว ขน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนถทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมออง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซอ ขอขายทรวพยธสงนของกองททน 

โดยคดานวณจากมมลคนาทททตดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซอ ขอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คออ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซถทงสะทขอนใหขเหปนถถง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตดทา ดวงนว ขน กองททนรวมนท ขจถงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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