
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค หรขนยมเอส ดนชนชเออนดชคปว 100-A

ชนปดจสสยเงปนปนนผล
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D)

K-USXNDQ-A(D)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนเนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกน  Invesco QQQ Trust, Series 1  (กองทกนหลวก) 

• กองทกนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงทกนตนางประเทศ

นโยบายกองทกน  Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทกนหลวก)

Bloomberg Ticker: QQQ:US

• กองทกนหลวกเปปนกองทกนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหกขนสหรวฐ ซซทงมทนโยบายการลงทกนใหขมทผลตอบแทนตามดวชนท

หกขนสหรวฐ NASDAQ-100

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทกนในหนนวยลงทกนของกองทกนรวมตนางประเทศเพทยงกองทกนเดทยว โดยมกนงหววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม

กองทกนหลวก และกองทกนหลวกบรงหารโดยใชขนโยบายเชงงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรข างผลตอบแทน

ใหขใกลขเคทยงกวบดวชนทหกขนสหรวฐ NASDAQ-100

คกณสามารถศซกษาขขอมมลกองทกนหลวกไดขจาก : http://www.invesco.com/

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทกนในหกขนของบรงษวทในสหรวฐอเมรงกา

• ผมขลงทกนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ ขนหรลอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงทกนและทตาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว ขงแตน 5 ปท  ขซ ขนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตปม หรลอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท ขดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนหลวกลงทกนในสหรวฐอเมรงกา ทตาใหขผมขลงทกนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงทกนทททอาจผวนผวนมากกวนากองทกนอลทนทททมทนโย

บายกระจายการลงทกนในหกขนในหลายประเทศหรลอในหลายภมมงภาค ผมขลงทกนจซงอาจขาดทกนหรลอไดขรวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงทกนเรงทมแรก

ไดข

• กองทกนลงทกนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงทกนในตนางประเทศ) ดวงนว ขน กองทกนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองทกนนท ขและกองทกนหลวกลงทกนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทกนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทตาใหขกองทกนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซซทงอาจสนงผลใหข ผมขลงทกนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคลน

หนนวยลงทกนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• กองทกนนท ขกระจกกตววในประเทศสหรวฐอเมรงกา ผมขลงทกนจซงควรพงจารณาการกระจายความเสททยงของพอรธตการลงทกนโดยรวมของตน

เองดขวย

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 ขาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองทกนลงทกนมากกวนา 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 : 101.76%

เงงนฝาก

หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 13.15%

อลทน ๆ : -14.91%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)

INFORMATION

TECHNOLOGY : 47.35%

COMMUNICATION

SERVICES : 20.88%

CONSUMER

DISCRETIONARY : 14.7%

HEALTH CARE : 7.23%

CONSUMER STAPLES :

5.98%

OTHERS : 3.86%

For MOM_K-USXNDQ

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2562
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หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
101.76%INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR) 

9.89%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

2.38%บมจ.ธนาคารกรกงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.88%JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM)  (Aa3)

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว ขงนท ข คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1

47.35%INFORMATION TECHNOLOGY 

20.88%COMMUNICATION SERVICES 

14.70%CONSUMER DISCRETIONARY 

7.23%HEALTH CARE 

5.98%CONSUMER STAPLES 

3.86%OTHERS 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2562

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1

11.59%APPLE 

10.69%MICROSOFT 

8.14%AMAZON 

4.39%FACEBOOK 'A' 

4.09%ALPHABET 'A' 

4.08%ALPHABET 'C' 

2.95%INTEL 

2.31%CISCO SYSTEMS 

2.31%COMCAST 'A' 

2.17%PEPSICO 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2562
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรงง 0.3745
เกปบจรงง 0.0321 เกปบจรงง 0.0803 เกปบจรงง 0.0700

เกปบจรงง 0.5569

สมงสกดไมนเกงน 3.2100

สมงสกดไมนเกงน 0.2675 สมงสกดไมนเกงน 0.3210

สมงสกดไมนเกงน 1.0700

สมงสกดไมนเกงน 4.8685

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กอบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกอบจสกกองทรน

หมายเหตก : คนาใชขจนายอลทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสกดของกองทกน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกอบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกอบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน1.50%

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงทกน (Back-end Fee) 0.15%1.50%

คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอลทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตก : คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยธขาเขขา (เฉพาะเมลทอซล ขอหนนวยลงทกน โดยเรทยกเกปบเขขากองทกน)

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1

(% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

รวมคนาใชขจนาย

0.2000

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กอบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกอบจสกกองทรน

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตก : 

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปปนอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสกดทททระบกใน Factsheet กองทกนตนางประเทศ ทว ขงนท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทกนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสลอชท ขชวนของกองทกนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยลนยวนถซงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช  Nasdaq-100 (ตนวชช ชวนดของกองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอคสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทลงทรน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

28.43%

20.25%

10.82%

4.76%

29.17%

-2.85%

34.91%
31.66%

20.88%

12.00%

4.82%

28.48%

-2.44%

34.70%

กองทกน ดวชนทชท ขววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว ขงแตนววนจวดตว ขงกองทกนจนถซงววนทตาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว ขน

ผลการดตาเนงนงานของกองทกน Invesco QQQ Trust, Series 1

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

18.09%

36.61%

19.11%

9.53%
7.01%

32.72%

-0.13%

39.12%

18.35%

36.92%

19.40%

9.75%
7.27%

32.99%

0.04%

39.46%

กองทกน ดวชนทชท ขววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-USXNDQ
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -24.80%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 16.94% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 1.32% ตสอปช

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US 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-USXNDQ-A(D) -0.24 8.51 16.58 14.45 12.83 N/A 16.80-3.56

ตววชท ขววด 1.64 10.59 18.56 15.14 13.54 N/A 17.78-1.68

ความผวนผวนของกองทกน * 20.05 16.42 16.37 17.40 16.94 N/A 15.9123.40

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 19.60 16.33 16.70 17.84 17.35 N/A 16.4422.78

หมายเหตก : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวม

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

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ

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

-0.23 12.677.73 13.05 11.29 10.63เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

-1.45 7.254.33 6.39 7.06 10.42เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-5.47 5.881.07 4.67 6.61 10.16เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

-6.46 4.79-2.24 -1.10 5.30 9.90เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

-11.74 -1.31-4.83 -10.96 3.09 9.69เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

15.24 12.3512.77 12.94 11.99 12.21เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

16.59 12.8113.40 13.44 12.21 12.24เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

17.02 13.1813.81 13.86 12.37 12.27เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

18.39 15.0815.94 15.50 13.61 12.29เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

19.82 16.8216.52 16.92 14.59 12.32เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 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 39.12 22.62 16.66 17.81 7.7839.12

Benchmark N/A N/A 39.46 22.88 16.91 18.07 8.0139.46

หมายเหตก : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขซ ขนไป จะแสดงเปปนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=QQQ
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกงนปทละ 4 ครว ขง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสมหรลอการเพงทมขซ ขนในสงนทรวพยธสกทธง

จากการดตาเนงนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายทกกสง ขนเดลอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว ขงททท ววนปงดสมกดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 26 2 มทนาคม 2563 13 มทนาคม 2563  0.35

 25 2 ธวนวาคม 2562 13 ธวนวาคม 2562  0.20

 24 3 กวนยายน 2562 13 กวนยายน 2562  0.20

 23 31 พฤษภาคม 2562 14 มงถกนายน 2562  0.20

 22 28 กกมภาพวนธธ 2562 14 มทนาคม 2562  0.25

 21 30 พฤศจงกายน 2561 14 ธวนวาคม 2561  0.20

 20 31 สงงหาคม 2561 14 กวนยายน 2561  0.20

 19 31 พฤษภาคม 2561 14 มงถกนายน 2561  0.20

 18 28 กกมภาพวนธธ 2561 14 มทนาคม 2561  0.20

 17 30 พฤศจงกายน 2560 14 ธวนวาคม 2560  0.20

จนายเงงนปวนผล ทว ขงหมดจตานวน 26 ครว ขง รวมเปปนเงงน 8.30 บาท

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

29 มทนาคม 2556วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 2,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

1,761.74 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 15.5361 บาท/หนนวย

ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซล ขอ ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงถวดไป

ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคลน ทกกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขว ขนตตทาของการขายคลน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลลอขว ขนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

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

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณชกณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองทกนทางเลลอก), เรงทมบรงหาร 14 มทนาคม 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 138.88%

(กรณทกองทกนจวดตว ขงไมนถซง 1 ปทจะแสดงคนาตว ขงแตนจวดตว ขงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงทกน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงทกน 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 ข จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซล ขอขายหนนวยลงทกน 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

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ขน 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 กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนกวบหรลอเพลทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรลอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ

หขางหกขนสนวนซซทงจวดใหขมทขซ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนนวยลงทกนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ขงไมนไดขอยมนภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมนไดขรวบเงงนลงทกนคลนเตปมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว ขง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงทกนของกองทกนรวมนท ขมงไดขเปปนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองทกนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงทกนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปปนเทปจ

และไมนทตาใหขผมขอลทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงทกน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซทงขซ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขซ ขนดขวย ดวงนว ขนราคา

ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนขาจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ ขนหรลอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปปนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงทกน เชนน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ขนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครลทองมลอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซซทงทตาไดขดวงตนอไปนท ข

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมนกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน 

- 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 

หรลอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนออกตสาหกรรมนว ขน กองทกนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซล ขอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองทกนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทกนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ขน กองทกนรวมนท ขจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน

16 / 16  K-USXNDQ-A(D)


