
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ดนชนชหรขนอปนเดชย

K Indian Equity Index Fund
K-INDX

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมดนชนช (Index Fund)  • กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนเนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกน iShares India 50 ETF (กองทกนหลวก) 

• กองทกนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงทกนตนางประเทศ

นโยบายกองทกน iShares India 50 ETF (กองทกนหลวก)

Bloomberg Ticker: INDY:US

• กองทกนหลวกเปปนกองทกนอทททเอฟทททจดทะเบทยนซซ ซอขายทททตลาดหกขนสหรวฐ ซซทงมทนโยบายการลงทกนใหขมทผลตอบแทนตาม

ดวชนทหกขนบรงษวทองนเดทยทททมทมมลคนาหลวกทรวพยธตามราคาตลาดมากทททสกด 50 บรงษวทแรกหรซอดวชนท Nifty 50

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมตนางประเทศเพทยงกองทกนเดทยว โดยมกนงหววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตาม

กองทกนหลวก และกองทกนหลวกบรงหารโดยใชขนโยบายเชงงรวบ (Passive management strategy) เพซทอสรข างผลตอบแทน

ใหขใกลขเคทยงกวบดวชนท Nifty 50

คกณสามารถศซกษาขขอมมลกองทกนหลวกไดขจาก : https://www.ishares.com/us/products/239758/ishares

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททเชซทอมวทนในการเตงบโตของเศรษฐกงจองนเดทย และตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทกนในหกขนองนเดทย

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ ซนหรซอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว ซงแตน 5 ปท  ขซ ซนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรซอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ซดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกน K-INDX และกองทกนหลวกอาจลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนขาเพซทอเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน (Efficient 

Portfolio Management) ดวงนว ซน กองทกนจซงมทความเสททยงมากกวนากองทกนรวมอซทน  

• กองทกนหลวกเนขนลงทกนในองนเดทย ทตาใหขผมขลงทกนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทกนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทกนอซทนทททมทนโย

บายกระจายการลงทกนในตลาดหกขนพวฒนาแลขว และผมขลงทกนอาจขาดทกนหรซอไดขรวบเงงนคซนตตทากวนาเงงนลงทกนเรงทมแรก 

• กองทกนลงทกนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนขาเพซทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงทกนในตนางประเทศ) ดวงนว ซน กองทกนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองทกนนท ซและกองทกนหลวกลงทกนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทกนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทตาใหขกองทกนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซซทงอาจสนงผลใหข ผมขลงทกนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคซน

หนนวยลงทกนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• กองทกนนท ซกระจกกตววในประเทศองนเดทย ผมขลงทกนจซงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรธตการลงทกนโดยรวมของตนเองดขวย

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต ซาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองทกนลงทกนมากกวนา 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)

หนนวยลงทกน : 100.29%

เงงนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 4.92%

อซทน ๆ : -5.21%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กองทรน iShares India 50 ETF
(% NAV)

FINANCIALS : 41.91%

ENERGY : 12.85%

INFORMATION

TECHNOLOGY : 12.75%

CONSUMER STAPLES :

8.63%

CONSUMER

DISCRETIONARY : 6.69%

OTHERS : 17.17%

For MOM_K-INDX

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2562
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หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
100.29%ISHARES INDIA 50 ETF (INDY US EQUITY) (BLACKROCK) 

1.96%JP MORGAN CHASE BANK (JPM)  (Aa3)

1.84%บมจ.ธนาคารไทยพาณงชยธ (SCB)  (AA+(tha))

1.12%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ซงนท ซ คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน iShares India 50 ETF

41.91%FINANCIALS 

12.85%ENERGY 

12.75%INFORMATION TECHNOLOGY 

8.63%CONSUMER STAPLES 

6.69%CONSUMER DISCRETIONARY 

17.17%OTHERS 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2562

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน iShares India 50 ETF

10.96%HDFC BANK LTD 

9.75%RELIANCE INDUSTRIES LTD 

8.29%HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD 

6.94%ICICI BANK LTD 

5.33%INFOSYS LTD 

4.52%TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 

4.48%KOTAK MAHINDRA BANK LTD 

4.13%ITC LTD 

3.34%AXIS BANK LTD 

3.19%LARSEN & TOUBRO LTD 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2562
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ซน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00
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การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอซทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 0.3745

เกปบจรงง 0.0321 เกปบจรงง 0.0803 เกปบจรงง 0.2100

เกปบจรงง 0.6969

สมงสกดไมนเกงน 3.2100

สมงสกดไมนเกงน 0.2675 สมงสกดไมนเกงน 0.3210

สมงสกดไมนเกงน 1.0700

สมงสกดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง
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AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คนาใชขจนายอซทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสกดของกองทกน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน1.50%

คนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงทกน (Back-end Fee) 0.15%1.50%

คนาธรรมเนทยมการซซ ซอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตก : คนาธรรมเนทยมการซซ ซอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (เฉพาะเมซทอซซ ซอหนนวยลงทกน โดยเรทยกเกปบเขขากองทกน)

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรซอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน iShares India 50 ETF

(% ตสอปช ของ NAV)
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การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

0.8900
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0.0000 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-INDX

หมายเหตก : 

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสกดทททระบกใน Factsheet กองทกนตนางประเทศ ทว ซงนท ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทกนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสซอชท ซชวนของกองทกนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยซนยวนถซงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช Nifty 50 Total Return (USD) (ตนวชช ชวนดของกองทรนหลนก) โดยมช
รสยละเอชยดดนงนช ช   
• ดนชนช Nifty 50 Total Return (USD) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรล
เงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน
ประมสณรขอยละ 75   
• ดนชนช Nifty 50 Total Return (USD) ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผล
ตอบแทน ตสมสนดสสวนทชทไมสไดขทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน
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2558 2559 2560 2561 2562
-8.28%

0.33%

32.42%

-5.57%

7.05%

-7.73%

2.87%

34.70%

-4.75%

9.08%

กองทกน ดวชนทชท ซววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ซง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว ซงแตนววนจวดตว ซงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว ซน

ผลการดตาเนงนงานของกองทกน iShares India 50 ETF
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 ต
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ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-INDX
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -20.70%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.47% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 11.09% ตสอปช

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ India 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-INDX -7.21 -0.16 0.10 3.32 N/A N/A 2.54-9.08

ตววชท ซววด -6.77 1.78 2.91 5.23 N/A N/A 4.40-8.55

ความผวนผวนของกองทกน * 15.75 17.42 17.42 16.10 N/A N/A 17.4718.19

ความผวนผวนของตววชท ซววด * 17.34 18.04 16.76 14.44 N/A N/A 15.5720.13

หมายเหตก : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม India Equity ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-INDX

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

1.87 3.379.55 7.32 2.67 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 5

0.58 3.326.86 5.04 2.19 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-0.18 2.605.07 3.43 1.60 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-3.70 2.412.20 -0.15 1.01 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-6.37 -0.48-0.08 -1.54 0.54 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

12.41 14.1614.06 13.52 15.93 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 5

12.88 15.4114.49 14.07 16.05 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 25

14.10 15.5415.64 14.72 16.21 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 50

15.14 15.8117.40 17.37 16.37 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 75

16.44 18.0618.55 17.59 16.49 N/Aเปอรธเซปนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน iShares India 50 ETF 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 9.63 12.68 5.77 4.87 4.94N/A

Benchmark N/A N/A 10.99 13.77 6.80 5.62 5.77N/A

หมายเหตก : Benchmark :  ดวชนท Nifty 50

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขซ ซนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท https://www.ishares.com/us/products/239758/ishares-india-50-etf
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยธผมขดมแลผลประโยชนย

19 สงงหาคม 2558วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

109.68 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.2047 บาท/หนนวย

ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซซ ซอ ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ซนตตทาของการซซ ซอครว ซงถวดไป

ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคซน ทกกววนทตาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขว ซนตตทาของการขายคซน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลซอขว ซนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคซน

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

T+4 คซอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณชกณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองทกนทางเลซอก), เรงทมบรงหาร 14 มทนาคม 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 102.46%

(กรณทกองทกนจวดตว ซงไมนถซง 1 ปทจะแสดงคนาตว ซงแตนจวดตว ซงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนนวยลงทกน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนนวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ซ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ ซอขายหนนวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ ซอขายหนนวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ซน 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
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมซองสหรวฐอเมรงกา หรซอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรซอ

หขางหกขนสนวนซซทงจวดใหขมทขซ ซนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนนวยลงทกนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ซงไมนไดขอยมนภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมนไดขรวบเงงนลงทกนคซนเตปมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว ซง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนรวมนท ซมงไดขเปปนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนนวยลงทกนทททเสนอขายนว ซน

ทว ซงนท ซ บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท ซชวนสนวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนทตาใหขผมขอซทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ซ โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมนสามารถชตาระหนท ซ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงทกน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ซไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซซทงขซ ซนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกปจะสมงขซ ซนดขวย ดวงนว ซนราคา

ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนขาจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ ซนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว ซงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงทกน เชนน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ซนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซทองมซอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซซทงทตาไดขดวงตนอไปนท ซ

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ซนอยมนกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนออกตสาหกรรมนว ซน กองทกนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซซ ซอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ ซอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทกนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทกนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ซน กองทกนรวมนท ซจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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