
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนฟรสสตรนคเจอรร  หรขนทรน

K Global Infrastructure Equity Fund
K-GINFRA

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: MSGIEQZ:LX

• กองททนหลวกลงททนในหทขน และ  REITs ทททเกททยวขของกวบธทรกงจโครงสรข างพพ พนฐานทวทวโลกไมนนขอยกวนา 70% ของมมลคนา

ทรวพยยสงนของกองททน

กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : http://www.morganstanley.com/im/en-lu/

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนและ REITs ทททเกททยวขของกวบธทรกงจโครงสรข างพพ พนฐานทวทวโลก

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ พนหรพอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตว พงแตน 5 ปท  ขศ พนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท พดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนลงททนในสวญญาซพ พอขายลนวงหนขาเพพทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว พน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท พและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณยทททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคพน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• กองททนนท พกระจทกตววในประเทศสหรวฐอเมรงกา ผมขลงททนจศงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรยตการลงททนโดยรวมของตน

เองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต พาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 100.02%

เงงนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 5.32%

อพทน ๆ : -5.34%

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

กองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z
(% NAV)

OIL & GAS STORAGE &

TRANSPORTATION :

32.70%

COMMUNICATIONS :

15.41%

ELECTRICITY

TRANSMISSION &

DISTRIBUTION : 12.81%

TOLL ROADS : 11.51%

WATER : 6.98%

For MOM_K-GINFRA

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563
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หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
100.02%MORGAN ST-GBL INFRAST-ZUSD (MORGANIM) 

2.81%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

2.16%บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.35%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว พงนท พ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global 

Infrastructure, Class Z

32.70%OIL & GAS STORAGE & TRANSPORTATION 

15.41%COMMUNICATIONS 

12.81%ELECTRICITY TRANSMISSION & DISTRIBUTION 

11.51%TOLL ROADS 

6.98%WATER 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global 

Infrastructure, Class Z

7.45%AMERICAN TOWER CORP 

6.21%OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE 

5.09%NATIONAL GRID PLC 

4.87%ENBRIDGE INC 

4.38%TC ENERGY CORP 

4.30%CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR 

3.39%VINCI 

2.91%SEMPRA ENERGY 

2.54%ATMOS ENERGY CORP 

2.51%Eversource Energy 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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สนดสสวนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, 

Class Z

41.53%UNITED STATES 

12.00%CANADA 

8.57%UNITED KINGDOM 

6.21%MEXICO 

5.81%FRANCE 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว พน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

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 ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอพทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกตบจรงง 1.0700

เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.0803 เกตบจรงง 0.0200

เกตบจรงง 1.2024

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 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 : คนาใชขจนายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.50%3.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คนาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00
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0.40

0.60

0.80

1.00

การจวดการ คนาใชขจนายอพทนๆ รวมคนาใชขจนาย

0.8500

0.1500

1.0000

0.0000 0.0000

1.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-GINFRA

หมายเหตท : 

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว พงนท พ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสพอชท พชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยพนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return (ตนวชช ช
วนดของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช  
• ดนชนช Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรส
แลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญสปของกนนควสม
เสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 75  
• ดนชนช Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคสสสกรล
เงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนทชทไมสไดขทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน
ประมสณรขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2559 2560 2561 2562

7.80%
9.85%

-9.51%

22.26%

6.89%

13.08%

-8.75%

25.12%

กองททน ดวชนทชท พววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว พง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว พงแตนววนจวดตว พงกองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว พน
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z
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-14.61%

15.23%
12.71%

-8.02%

27.06%

16.01% 15.89% 16.34%

-14.40%

12.52%
15.79%

-7.87%

28.69%

กองททน ดวชนทชท พววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-GINFRA

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -13.15%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 9.52% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global 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-GINFRA 6.29 8.64 18.33 8.39 N/A N/A 8.002.65

ตววชท พววด 5.95 8.64 18.59 9.63 N/A N/A 9.502.77

ความผวนผวนของกองททน * 6.65 7.96 7.73 8.99 N/A N/A 9.526.60

ความผวนผวนของตววชท พววด * 7.53 8.79 8.16 9.04 N/A N/A 9.886.26

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINFRA

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

14.78 12.7411.47 23.91 8.02 7.71เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

9.54 9.198.68 19.03 5.21 6.71เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

6.68 6.906.53 15.79 4.29 6.07เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

4.63 4.125.02 12.75 2.17 3.89เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

-0.61 -3.98-0.63 -6.06 -5.19 -7.82เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

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

6.18 7.877.90 7.65 9.92 10.84เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

7.48 9.6110.17 9.63 10.58 11.55เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

9.08 10.7511.77 10.92 11.90 13.32เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

11.31 12.2914.18 13.40 13.63 15.85เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

14.42 18.3518.23 18.21 24.83 21.64เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class 
Z ณ วนนทชท 31 มกรสคม 2563

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตน ชงแตสจนดตน ชงYTD
กองททนหลวก 6.60 N/A 21.42 11.25 5.96 N/A 11.632.73

Benchmark 5.23 N/A 19.39 11.22 6.18 N/A 11.441.46

หมายเหตท : Benchmark :  Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ พนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&fundid=70&shareclassid=224
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครว พง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสมหรพอการเพงทมขศ พนในสงนทรวพยยสททธง

จากการดตาเนงนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสง พนเดพอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว พงททท ววนปงดสมทดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 9 2 ธวนวาคม 2562 13 ธวนวาคม 2562  0.20

 8 3 กวนยายน 2562 13 กวนยายน 2562  0.20

 7 28 กทมภาพวนธย 2562 14 มทนาคม 2562  0.25

 6 31 สงงหาคม 2561 14 กวนยายน 2561  0.20

 5 30 พฤศจงกายน 2560 14 ธวนวาคม 2560  0.20

 4 31 สงงหาคม 2560 14 กวนยายน 2560  0.20

 3 31 พฤษภาคม 2560 14 มงถทนายน 2560  0.25

 2 31 สงงหาคม 2559 14 กวนยายน 2559  0.20

 1 31 พฤษภาคม 2559 14 มงถทนายน 2559  0.25

จนายเงงนปวนผล ทว พงหมดจตานวน 9 ครว พง รวมเปตนเงงน 1.95 บาท

บมจ. ธนาคารกรทงเทพผมขดมแลผลประโยชนร

23 มทนาคม 2559วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

897.79 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.2059 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซพ พอ ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว พนตตทาของการซพ พอครว พงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว พนตตทาของการซพ พอครว พงถวดไป

ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทตาการขายคพน ททกววนทตาการซพ พอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว พนตตทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว พนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคพน

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

T+4 คพอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คทณพทรกานตย  ศรทสทข (ผมขจวดการกองททนทางเลพอก), เรงทมบรงหาร 26 กทมภาพวนธย 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 13.02%

(กรณทกองททนจวดตว พงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว พงแตนจวดตว พงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท พ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซพ พอขายหนนวยลงททน เซตนทรวล เวลธย โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง นวนซนา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสงกรไทย จตากวด

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

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมพองสหรวฐอเมรงกา หรพอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรพอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยยสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรพอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ พนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว พงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคพนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว พง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท พมงไดขเปตนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว พน

ทว พงนท พ บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนทตาใหขผมขอพทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท พ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมนสามารถชตาระหนท พ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงททน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซศทงขศ พนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท พย เชนน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมนกตจะสมงขศ พนดขวย ดวงนว พนราคา

ตราสารหนท พทททออกมากนอนหนขาจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ พนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ พนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว พน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครพทองมพอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทตาไดขดวงตนอไปนท พ

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ พนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว พน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซพ พอขายทรวพยยสงนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ พอทรวพยยสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท พววด ซศทงสะทขอนใหขเหตนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท พววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท พววดในอวตราทททตตทา ดวงนว พน กองททนรวมนท พจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท พววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว พน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน

17 / 17  K-GINFRA


