
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

กองททนรวมทททมทความเสททยงสสงหรรอซซบซซอน

หนซงสรอชท ชชวนสสวนสรทปขซอมสลสสาคซญ
กองททนเปป ดเค ออยลล

K Oil Fund
K-OIL

• กองททนรวมทรซพยลสปนทางเลรอก
• กองททนรวมหนสวยลงททนประเภท Feeder Fund

• กองททนรวมทททเนซนลงททนแบบมทความเสททยงตสางประเทศ

บรปษซทหลซกทรซพยลจซดการกองททนกสปกรไทย จสากซด

การเขซารสวมตสอตซานททจรปต : ไดซรซบการรซบรอง CAC

  คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนท ชเหมาะกซบใคร?

  คทณตซองระวซงอะไรเปป นพปเศษ?

  สซดสสวนของประเภททรซพยลสปนทททลงททน

  คสาธรรมเนทยม

  ผลการดสาเนปนงาน

  ขซอมสลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมสใชสการฝากเงปน
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  คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?

• กองทกนเนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกน  Invesco DB Oil Fund (กองทกนหลวก) 

• กองทกนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนเกกอบทว ทงหมด โดยไมนนขอยกวนา 90% ของมมลคนาเงงนลงทกนในตนาง

ประเทศ

นโยบายกองทกน  Invesco DB Oil Fund (กองทกนหลวก)

Bloomberg Ticker: DBO:US

• กองทกนหลวกเปปนอทททเอฟทททจดทะเบทยนซก ทอขายในตลาดหกขนสหรวฐฯ ซซทงมทนโยบายลงทกนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนขา

นน ทามวนดงบ West Texas Intermediate (WTI) เพกทอใหขไดขผลตอบแทนใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนท DBIQ 

Optimum Yield Crude Oil  Index Excess Return  ซซทงเปปนดวชนททททมกนงสะทขอนการเปลททยนแปลงของมมลคนานน ทามวนดงบ 

West Texas Intermediate (WTI)

กลยททธลในการบรปหารจซดการลงททน
เนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมตนางประเทศเพทยงกองทกนเดทยว โดยมกนงหววงใหขผลประกอบการเคลกทอนไหวตาม

กองทกนหลวก และกองทกนหลวกมกนงสรข างผลตอบแทนใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนท DBIQ Optimum Yield Crude 

Oil  Index Excess Return

คกณสามารถศซกษาขขอมมลกองทกนหลวกไดขจาก : https://www.invesco.com/portal/site/us/

  กองททนรวมนท ชเหมาะกซบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเพกทอกระจายเงงนลงทกนสนวนหนซทงไปยวงสงนคขาโภคภวณฑธนน ทามวนดงบ โดยมทเปขาหมายเพกทอใหขพอรธ

ตการลงทกนโดยรวมของผมขลงทกนมทความผวนผวนลดลง

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาสวญญาซก ทอขายลนวงหนขานน ทามวนดงบทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบ

ตววเพงทมสมงขซ ทนหรกอลดลงจนตนทากวนามมลคนาทททลงทกนและทนาใหขขาดทกนจนานวนมากไดข

กองททนรวมนท ชไมสเหมาะกซบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจนานวนเงงนทททแนนนอน หรกอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

• ผมขลงทกนทททไมนเขขาใจความเสททยงจากการลงทกนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนขา

ทสาอยสางไรหากยซงไมสเขซาใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนท ช

- อสานหนวงสกอชท ทชวนฉบวบเตปม หรกอสอบถามผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสาลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ทดทพอ
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  คทณตซองระวซงอะไรเปป นพปเศษ?

คสาเตรอนทททสสาคซญ

• กองทกนนท ทเปปนผลงตภวณฑธในตลาดทกนทททมทความเสททยงสมงหรกอมทความซวบซขอน ซซทงมทความแตกตนางจากการลงทกนในกองทกนรวมทวทวไป ผมข

ลงทกนควรสอบถามรายละเอทยดเพงทมเตงมจากคนขาย หรกอศซกษารายละเอทยดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทกน

• กองทกนหลวกลงทกนในฟง วเจอรธสสงนคขาโภคภวณฑธทททเปปนสนวนประกอบของดวชนท DBIQ Optimum Yield Crude Oil  Index Excess 

Return (ดวชนทอขางองง) เพกทอใหขไดขผลตอบแทนใกลขเคทยงกวบผลตอบแทนของดวชนทอขางองงดวงกลนาว กองทกนจซงมทผลตอบแทนจากการลง

ทกนตามความเคลกทอนไหวของดวชนทหรกอราคาของสวญญาซก ทอขายลนวงหนขานน ทามวนดงบ West Texas Intermediate (WTI) ทททกองทกนหลวก

ลงทกน ซซทงอาจไมนเทนากวบการเคลกทอนไหวของราคานน ทามวนทททจกดบรงการนน ทามวนโดยทวทวไป นอกจากนท ท การลงทกนในกองทกนนน ทามวนในระยะ

ยาวจะมทตขนทกนการเปลททยนสวญญาซก ทอขายลนวงหนขาเพงทมขซ ทนดขวย

• มมลคนาหนนวยลงทกนของกองทกนหลวกอขางองงกวบมมลคนาของสวญญาซก ทอขายลนวงหนขาและสงนทรวพยธอกทนทททกองทกนหลวกลงทกน หากมมลคนา

สงนทรวพยธดวงกลนาวมทความผวนผวนอาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทกน 

• กองทกนลงทกนในสวญญาซก ทอขายลนวงหนขาเพกทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนเกกอบทว ทงหมด โดยไมนนขอยกวนา 90% ของมมลคนา

เงงนลงทกนในตนางประเทศ

แผนภาพแสดงตสาแหนสงความเสททยงของกองททนรวม
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ปซจจซยความเสททยงทททสสาคซญ

ความเสททยงจากความผซนผวนของราคาหลซกทรซพยล (market risk)

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

ตนทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดนาเนงนงาน (SD)

ความเสททยงจากการกระจทกตซวลงททนในผสซออกรายใดรายหนนทง (high issuer concentration risk)

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

ตนทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คนานวณจากผลรวมของนน ทาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองทกนลงทกนมากกวนา 10% ของ NAV

บางสสวน ดทลยพปนปจ ไมสปซองกซนทซ ชงหมด/
เกรอบทซ ชงหมด

ตนทา สมง

ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*คทณสามารถดสขซอมสลเพปทมเตปมไดซททท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงทกน : 100.89%

เงงนฝาก

หรกอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 4.73%

อกทน ๆ : -5.62%

  สซดสสวนของประเภททรซพยลสปนทททลงททน

หลซกทรซพยลหรรอตราสารหนท ชทททมทมสลคสาการลงททนสสงสทด 5 อซนดซบแรก

(% NAV)
100.89%INVESCO DB OIL FUND (POWER SHR) 

2.40%บมจ.ธนาคารกรกงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

1.87%JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)  (Aa3)

0.46%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ทงนท ท คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

สซดสสวนทรซพยลสปนทททลงททนของกองททน Invesco DB Oil Fund

99.98%WTI CRUDE FUTURE 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2562
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  คสาธรรมเนทยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ทน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทกน *

คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททนรวม (% ตสอปท ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอกทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 0.5350

เกปบจรงง 0.0375 เกปบจรงง 0.0535 เกปบจรงง 0.0200

เกปบจรงง 0.6460

สมงสกดไมนเกงน 1.6050

สมงสกดไมนเกงน 0.0749
สมงสกดไมนเกงน 0.1605

สมงสกดไมนเกงน 1.0700

สมงสกดไมนเกงน 2.3754

คสา
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อง
 N
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คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททน

หมายเหตก : คนาใชขจนายอกทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสกดของกองทกน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรกอภาษทอกทนใดแลขว

คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากผสซถรอหนสวย (% ของมสลคสาซร ชอขาย)

     รายการ สสงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน1.50%

คนาธรรมเนทยมการรวบซก ทอคกนหนนวยลงทกน (Back-end Fee) 0.15%1.50%

คนาธรรมเนทยมการซก ทอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอกทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตก : คนาธรรมเนทยมการซก ทอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (เฉพาะเมกทอซก ทอหนนวยลงทกน โดยเรทยกเกปบเขขากองทกน) :

อวตราไมนเกงน 0.75% ของมมลคนาซก ทอขาย ปวจจกบวนเรทยกเกปบจรงง 0.15% ของมมลคนาซก ทอขาย

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซก ทอคกนหนนวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรกอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสาธรรมเนทยมของกองททน Invesco DB Oil Fund

(% ตสอปท ของ NAV)
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คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม
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AV คสาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททน

For MOM_K-OIL

หมายเหตก : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสกดทททระบกใน Factsheet กองทกนตนางประเทศ ทว ทงนท ท สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม

กองทกนตนางประเทศไดขจากหนวงสกอชท ทชวนของกองทกนตนางประเทศ
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  ผลการดสาเนปนงาน

* ผลการดนาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยกนยวนถซงผลการดนาเนงนงานในอนาคต *

1. ดซชนทชท ชวซดของกองททน (Benchmark)  ครอ DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return และปรซบดซวยตซน
ททนปซองกซนความเสททยงจากอซตราแลกเปลททยน

2. ผลการดสาเนปนงานยซอนหลซงตามปท ปฏปทปน
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30.00%
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-0.62%

6.20%
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10.41%

-42.60% -41.30%

7.29%
3.47%

-18.17%

26.75%

0.70%
5.03%

-8.04%

11.18%

-40.74% -41.61%

8.99%
5.44%

-16.57%

29.60%

กองทกน ดวชนทชท ทววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปท

ผลการดสาเนปนงานของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ทง กราฟจะแสดงผลการดนาเนงนงานตว ทงแตนววนจวดตว ทงกองทกนจนถซงววนทนาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว ทน

3. กองททนนท ชเคยมทผลขาดททนสสงสทดในชสวงเวลา 5 ปท  ครอ -54.72%

4. ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (standard deviation) ครอ 29.74% ตสอปท

5. ความผซนผวนของสสวนตสางผลการดสาเนปนงานและดซชนทชท ชวซด (Tracking Error : TE) ครอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชซเปรทยบเททยบผลการดสาเนปนงาน ณ จทดขาย ครอ Commodities Energy

 * กรณทกองททนจซดตซ ชงไมสครบ 5 ปท  จะแสดงคสาทททเกปดขน ชนนซบตซ ชงแตสจซดตซ ชงกองททน

 * กรณทกองททนจซดตซ ชงไมสครบ 5 ปท  จะแสดงคสาทททเกปดขน ชนนซบตซ ชงแตสจซดตซ ชงกองททน

7. ผลการดสาเนปนงานยซอนหลซงแบบปซกหมทด ณ วซนททท 28 กทมภาพซนธล 2563 (%) 

3 เดรอน 6 เดรอน 1 ปท  * 3 ปท  * 5 ปท  * 10 ปท  * ตซ ชงแตสจซดตซ ชง *YTD

K-OIL -16.63 -13.64 -21.63 -5.48 -11.40 -10.79 -10.18-24.51

ตววชท ทววด -16.16 -13.56 -21.05 -3.77 -10.26 -9.80 -9.26-24.97

ความผวนผวนของกองทกน * 23.07 27.14 27.45 25.65 29.74 27.25 27.2024.17

ความผวนผวนของตววชท ทววด * 24.89 30.59 30.47 28.03 32.41 29.28 29.2525.49

หมายเหตก : * รข อยละตนอปท

วงธทการคนานวณผลการดนาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตารางแสดงผลการดสาเนปนงานยซอนหลซงของกลทสม Commodities Energy ณ วซนททท 28 กทมภาพซนธล 2563

หมายถนง ผลการดสาเนปนงาน / ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงานของกองททน K-OIL

ผลการดสาเนปนงาน (%)
6 เดรอน 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปทPeer Percentile 3 เดรอน

-12.47 -5.16-10.22 -20.59 -11.42 -11.06เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

-12.67 -6.38-10.67 -20.91 -11.97 -12.09เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-16.57 -8.20-13.15 -21.30 -12.39 -12.41เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-16.71 -8.67-14.07 -21.63 -12.94 -12.96เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-18.33 -9.32-17.73 -22.82 -13.31 -13.06เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (%)
6 เดรอน 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปทPeer Percentile 3 เดรอน

21.60 25.3625.73 26.17 26.00 24.88เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

22.83 25.5927.12 27.45 26.06 25.62เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

23.07 27.1527.17 27.57 26.65 25.66เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

23.17 27.5427.63 27.74 27.34 25.93เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

26.18 29.5131.40 30.82 28.65 26.27เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

8. ผลการดสาเนปนงานยซอนหลซงแบบปซกหมทดของกองททน Invesco DB Oil Fund ณ วซนททท 31 ธซนวาคม 2562

(%) 
กองททน 3 เดรอน 6 เดรอน 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท ตซ ชงแตสจซดตซ ชงYTD
กองทกนหลวก N/A N/A 29.42 4.49 -6.59 -8.73 -5.5729.42

Benchmark N/A N/A 30.07 5.27 -5.81 -7.72 -4.5930.07

หมายเหตก : Benchmark : DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Total Return 

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขซ ทนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท 

https://www.invesco.com/portal/site/us/financial-professional/etfs/product-detail?productId=DBO
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  ขซอมสลอรทนๆ

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบายการจสายเงปนปซนผล

บมจ.ธนาคารกรกงเทพผสซดสแลผลประโยชนล

7 สงงหาคม 2552วซนทททจดทะเบทยน

อายทโครงการ

จสานวนเงปนททนโครงการ 15,000 ลขานบาท

ไมนกนาหนด

1,640.44 ลขานบาทขนาดกองททน

มสลคสาหนสวยลงททน (NAV) 3.2146 บาท/หนนวย

ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซร ชอและขายครนหนสวยลงททน ววนทนาการซก ทอ ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ทนตนทาของการซก ทอครว ทงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ทนตนทาของการซก ทอครว ทงถวดไป

ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทนาการขายคกน ทกกววนทนาการซก ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขว ทนตนทาของการขายคกน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลกอขว ทนตนทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคกน

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

T+4 คกอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคกน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รายชรทอผสซจซดการกองททน คกณพทรกานตธ  ศรทสกข (ผมขจวดการกองทกนทางเลกอก), เรงทมบรงหาร 26 กกมภาพวนธธ 2561

อซตราสสวนหมทนเวทยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 43.23%

(กรณทกองทกนจวดตว ทงไมนถซง 1 ปทจะแสดงคนาตว ทงแตนจวดตว ทงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จนากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จนากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จนากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวท เมกองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซก ทอขายหนนวยลงทกน ฟง นโนมทนา จนากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซก ทอขายหนนวยลงทกน โรโบเวลธธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ท จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซก ทอขายหนนวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอปง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จนากวด (มหาชน)

ผสซสนซบสนทนการขายหรรอรซบซร ชอครน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซก ทอขายหนนวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จนากวด

ตปดตสอสอบถาม / รซบหนซงสรอชท ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จนากวด

รซองเรทยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ทน 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

ธทรกรรมทททอาจกสอใหซเกปด
ความขซดแยซงทางผลประโยชนล

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณทสงวนสปทธปไมสขายหนสวยลงททน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนกวบหรกอเพกทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมกองสหรวฐอเมรงกา หรกอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรกอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรกอ

หขางหกขนสนวนซซทงจวดใหขมทขซ ทนและดนาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนนวยลงทกนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ทงไมนไดขอยมนภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมนไดขรวบเงงนลงทกนคกนเตปมจนานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว ทง และอยมนภายใตขการกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสกอชท ทชวนในการเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนรวมนท ทมงไดขเปปนการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสกอชท ทชวนของกองทกนรวม หรกอ ไดขประกวนราคาหรกอผลตอบแทนของหนนวยลงทกนทททเสนอขายนว ทน

ทว ทงนท ท บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสกอชท ทชวนสนวนสรกปขขอมมลสนาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดนาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนทนาใหขผมขอกทนสนาควญผงด
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คสาอธปบายเพปทมเตปม
- ความเสททยงจากการผปดนซดชสาระหนท ชของผสซออกตราสาร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชกทอถกอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ท โดยพงจารณาจากผลการดนาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท

ระดซบ
การลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสาอธปบาย

ระดวบททท

นนาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตนทาทททสกดทททจะไมนสามารถชนาระหนท ท

  ไดขตามกนาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถกอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ

  ชนาระหนท ทไดขตามกนาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดขตามกนาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดขตามกนาหนด

ระดวบทททตนทากวนา

นนาลงทกน

ตนทากวนา

BBB

ตนทากวนา

BBB(tha)

ตนทากวนา

Baa

ตนทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนท ทไดขตามกนาหนด

- ความเสททยงจากความผซนผวนของมสลคสาหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณทกองททนรวมตราสารหนท ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซทงขซ ทนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมกองทว ทงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ทย เชนน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมนกปจะสมงขซ ทนดขวย ดวงนว ทนราคา

ตราสารหนท ททททออกมากนอนหนขาจะมทการซก ทอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา

(2) กรณทกองททนรวมตราสารททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ ทนหรกอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมกองทว ทงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงทกน เชนน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชนวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ทนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครกทองมกอสนาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซซทงทนาไดขดวงตนอไปนท ท

- ปซองกซนความเสททยงทซ ชงหมดหรรอเกรอบทซ ชงหมด : ผมขลงทกนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปซองกซนความเสททยงบางสสวน โดยตของระบกสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อาจปซองกซนความเสททยงตามดทลยพปนปจของผสซจซดการกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนกทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมนกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรกอไมน 

- ไมสปซองกซนความเสททยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซว (High Concentration Risk)

(1) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในผสซออกตราสารรายใดรายหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอการดนาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรกอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทกนอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนออกตสาหกรรมนว ทน กองทกนดวง

กลนาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ความเสททยงจากการกระจทกตซวลงททนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมกอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลนาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อซตราสสวนหมทนเวทยนการลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) ครอ ปรงมาณการซก ทอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคนานวณจากมมลคนาทททตนทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซก ทอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คกอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองทกนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทกนรวมมทคนา 

TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตนทา ดวงนว ทน กองทกนรวมนท ทจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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