
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลดด

K Gold Fund
K-GOLD

• กองทรนรวมทรนพยดสปนทสงเลสอก
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยดจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนเนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกน SPDR Gold Trust (กองทกนหลวก) 

• กองทกนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90%  ของมมลคนาเงงนลงทกนตนางประเทศ

นโยบายกองทกน SPDR Gold Trust (กองทกนหลวก)

Bloomberg Ticker: GLD:SP

• กองทกนหลวกเนขนลงทกนในทองคคาแทนงเพพทอสรข างผลตอบแทนกนอนหวกคนาใชขจนายใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของ

ราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก

กลยรทธดในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมตนางประเทศเพทยงกองทกนเดทยว โดยมกนงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

กองทกนหลวก และกองทกนหลวกมกนงสรข างผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก

คกณสามารถศศกษาขขอมมลกองทกนหลวกไดขจาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทกนในทองคคาแทนง

• ผมขลงทกนทททตของการกระจายการลงทกนไปยวงทรวพยธสงนทางเลพอก โดยมทเปขาหมายเพพทอใหขพอรธตการลงทกนโดยรวมของผมข

ลงทกนมทความผวนผวนลดลง

• ผมขลงทกนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงทกน

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจคานวนเงงนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสพอชท ชชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ชดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• ราคาหลวกทรวพยธในตลาดหลวกทรวพยธทททกองทกนหลวกจดทะเบทยนอาจมากกวนาหรพอนขอยกวนามมลคนาหนนวยลงทกนของกองทกนหลวก (NAV) 

เนพทองจากมมลคนาทรวพยธสงนสกทธงตนอหนนวยของกองทกนหลวกเปลททยนแปลงไปตามมมลคนาตลาดของทองคคาทททกองทกนหลวกถพอครองอยมน ใน

ขณะทททราคาของกองทกนหลวกในตลาดหลวกทรวพยธเปลททยนไปตามอกปสงคธและหรพออกปทานของตลาดในขณะนว ชน

• การลงทกนในหนนวยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวงตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงทกนคพน

มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงทกนไป ทว ชงนท ช ผมขลงทกนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวงตควบ

หนนวยลงทกนกนอนการตวดสงนใจลงทกน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk)

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

ตคทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดคาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตคทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คคานวณจากผลรวมของนค ชาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองทกนลงทกนมากกวนา 10% ของ NAV

บสงสสวน ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ตคทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงทกน : 102.05%

เงงนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 2.34%

อพทน ๆ : -4.39%

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

หลนกทรนพยดหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
102.05%SPDR GOLD TRUST (WGOLD) 

2.30%บมจ.ธนาคารกรกงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.03%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

0.01%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

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

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ชน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
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การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอพทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกตบจรงง 0.5350
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คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คนาใชขจนายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสกดของกองทกน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกน (Front-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ชอคพนหนนวยลงทกน (Back-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยธขาออก (Brokerage Fee - Out) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คนาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตก : คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยธ โดยเรทยกเกตบเขขากองทกน อวตราไมนเกงน 0.75% ของมมลคนาซพ ชอขาย เรทยกเกตบจรงง 0.15% ของมมลคนาซพ ชอขาย

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพ ชอคพนหนนวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน SPDR Gold Trust

(% ตสอปช ของ NAV)
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For MOM_K-GOLD

หมายเหตก : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสกดทททระบกใน Factsheet กองทกนตนางประเทศ ทว ชงนท ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม

กองทกนตนางประเทศไดขจากหนวงสพอชท ชชวนของกองทกนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดคาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยพนยวนถศงผลการดคาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนชรสคสทองคสสในสกรลเงปนดอลลสรดสหรนฐ (LBMA Gold Price AM) 
และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน
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24.59%
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7.51%
9.88%

-3.86%

15.00%

28.32%

12.86%

6.27%

-25.85%

-0.93%

-8.50%

8.84% 10.67%

-2.31%

16.23%

กองทกน ดวชนทชท ชววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ชง กราฟจะแสดงผลการดคาเนงนงานตว ชงแตนววนจวดตว ชงกองทกนจนถศงววนทคาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว ชน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -16.92%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 12.42% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Commodities Precious Metals

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธด 2563 (%) 

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

K-GOLD 12.14 6.80 21.11 6.97 4.90 3.47 4.518.28

ตววชท ชววด 11.98 6.53 21.67 8.05 5.90 4.15 4.848.05

ความผวนผวนของกองทกน * 14.76 13.23 14.16 11.54 12.42 15.45 16.4314.90

ความผวนผวนของตววชท ชววด * 13.03 12.03 13.17 10.89 12.20 15.42 17.3715.08

หมายเหตก : * รข อยละตนอปท

วงธทการคคานวณผลการดคาเนงนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Commodities Precious Metals ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธด 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GOLD

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

17.06 6.8710.34 22.34 4.91 3.36เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

16.19 6.359.54 21.60 4.59 2.83เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

12.13 5.846.84 20.67 4.23 1.97เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

11.84 4.426.31 19.47 3.75 1.51เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

11.57 2.625.53 17.81 2.85 1.11เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

13.02 9.0811.49 11.82 11.23 13.68เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

14.13 9.5212.29 12.55 11.39 13.99เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

14.57 9.5913.12 13.60 11.94 14.59เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

14.85 9.6413.23 14.11 12.37 14.85เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

15.69 9.9013.52 14.27 12.55 15.37เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน SPDR Gold Trust ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2562

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตน ชงแตสจนดตน ชงYTD
กองทกนหลวก N/A N/A 17.86 9.24 4.70 2.90 N/A17.86

Benchmark N/A N/A 18.43 9.75 4.66 3.37 N/A18.43

หมายเหตก : Benchmark :  LBMA Gold Price PM

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ ชนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท https://us.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=GLD
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครว ชง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกคาไรสะสมหรพอการเพงทมขศ ชนในสงนทรวพยธสกทธง

จากการดคาเนงนงานประจคาแตนละงวดบวญชท  (พงจารณาจนายทกกสง ชนเดพอน มท.ค. มง.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว ชงททท ววนปงดสมกดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 17 2 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563  0.20

 16 30 กวนยายน 2562 11 ตกลาคม 2562  0.20

 15 30 มงถกนายน 2559 14 กรกฎาคม 2559  0.50

 14 31 มทนาคม 2557 11 เมษายน 2557  0.20

 13 30 กวนยายน 2556 14 ตกลาคม 2556  0.20

 12 2 มกราคม 2556 14 มกราคม 2556  0.20

 11 1 ตกลาคม 2555 15 ตกลาคม 2555  0.20

 10 2 เมษายน 2555 12 เมษายน 2555  0.20

 9 30 กวนยายน 2554 14 ตกลาคม 2554  0.20

 8 30 มงถกนายน 2554 14 กรกฎาคม 2554  0.20

จนายเงงนปวนผล ทว ชงหมดจคานวน 17 ครว ชง รวมเปตนเงงน 4.75 บาท

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนด

18 กรกฎาคม 2551วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 35,000 ลขานบาท

ไมนกคาหนด

11,261.04 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 10.8592 บาท/หนนวย

ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทคาการซพ ชอ ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ชนตคทาของการซพ ชอครว ชงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ชนตคทาของการซพ ชอครว ชงถวดไป

ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทคาการขายคพน ทกกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว ชนตคทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขว ชนตคทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1 คพนเงงน T+3 เวลา 15.00 น.)

T+3 คพอ 3 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคพน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณพทรกานตธ  ศรทสกข (ผมขจวดการกองทกนทางเลพอก), เรงทมบรงหาร 26 กกมภาพวนธธ 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 13.44%

(กรณทกองทกนจวดตว ชงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว ชงแตนจวดตว ชงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จคากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จคากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จคากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จคากวด (มหาชน)

บรงษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จคากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนงตลงงคธ

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ชอขายหนนวยลงทกน ฟง นโนมทนา จคากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซพ ชอขายหนนวยลงทกน โรโบเวลธธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ช จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซพ ชอขายหนนวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน

10 / 13  K-GOLD



บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซพ ชอขายหนนวยลงทกน เวตลธธ เมจงก จคากวด

บรงษวทฮวทวเซนงเฮง โกลดธ ฟง วเจอรธส จคากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จคากวด

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

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนด

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนกวบหรพอเพพทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมพองสหรวฐอเมรงกา หรพอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรพอบกคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรพอ

หขางหกขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ชนและดคาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนนวยลงทกนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ชงไมนไดขอยมนภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซศทงผมขลงทกนอาจไมนไดขรวบเงงนลงทกนคพนเตตมจคานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว ชง และอยมนภายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสพอชท ชชวนในการเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนรวมนท ชมงไดขเปตนการแสดงวนาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ชชวนของกองทกนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงทกนทททเสนอขายนว ชน

ทว ชงนท ช บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ชชวนสนวนสรกปขขอมมลสคาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดคาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนทคาใหขผมขอพทนสคาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซศทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ช โดยพงจารณาจากผลการดคาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตคทาทททสกดทททจะไมนสามารถชคาระหนท ช

  ไดขตามกคาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ

  ชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

ระดวบทททตคทากวนา

นนาลงทกน

ตคทากวนา

BBB

ตคทากวนา

BBB(tha)

ตคทากวนา

Baa

ตคทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซศทงขศ ชนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมพองทว ชงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ชย เชนน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมนกตจะสมงขศ ชนดขวย ดวงนว ชนราคา

ตราสารหนท ชทททออกมากนอนหนขาจะมทการซพ ชอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ชนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมพองทว ชงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงทกน เชนน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชนวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ ชนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครพทองมพอสคาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทคาไดขดวงตนอไปนท ช

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ ชนอยมนกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอการดคาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทกนอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนออกตสาหกรรมนว ชน กองทกนดวง

กลนาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคคานวณจากมมลคนาทททตคทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ชอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซศทงสะทขอนใหขเหตนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองทกนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทกนรวมมทคนา 

TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททตคทา ดวงนว ชน กองทกนรวมนท ชจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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