
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค โกลบอล แอลโลเคชรชน เพสชอกสรเลล ลยงชลพ

K Global Allocation RMF
KGARMF

• กองททนรวมผสม
• กองททนรวมเพสชอกสรเลล ลยงชลพ (RMF) • กองททนรวมหนสวยลงททนประเภท Feeder Fund

• กองททนรวมทลชเนขนลงททนแบบมลควสมเสลชยงตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลชลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสชนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองททนหลวก)  

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: MERGAAI:LX

• กองททนหลวกมทนงลงททนในตราสารททน ตราสารหนท น และตราสารระยะสว นนทวทวโลกทว นงภาครวฐและเอกชน

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธธการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพลทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงททนจะไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท เมลทอปฏงบวตงตาม

เงลทอนไขการลงททน

• ผมขทททตของการกระจายการลงททนในหลายสงนทรวพยธ หลายประเทศ

• ผมขทททไมนมทเวลาตงดตามและปรวบสวดสนวนการลงททนใหขเหมาะสมตามภาวะตลาด

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

• ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลชยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสลอชท นชวนฉบวบเตตม หรลอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลชสสสครญ

• ในกรณททททกองททนหลวกลงททนในหลวกทรวพยธ Unlisted/ Non – investment grade/ Unrated มากกวนาเกณฑธททท ก.ล.ต. กจาหนด (15% 

ของมมลคนาทรวพยธสงนของกองททน) บรงษวทจวดการจะปรวบลดสวดสนวนการลงททนในกองททนหลวก เพลทอใหขอวตราสนวนการลงททนในหลวกทรวพยธ

ดวงกลนาว ไมนเกงนเกณฑธดวงกลนาว

• กองททนลงททนในสวญญาซล นอขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจจานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว นน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท นและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทจาใหขกองททนไมนสามารถนจาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชจาระเงงนคนาขายคลน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกจาหนด

• ผมขลงททนควรศศกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนธทางภาษททททระบทไวขในคมนมลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการเลท นยงชทพ

• ผมขถลอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท หากไมนปฏงบวตงตามเงลทอนไขการลงททนและจะตของคลนสงทธง

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท นจะนจาไปจจาหนนาย,จนาย,โอน,จจานจาหรลอนจาไปเปตนประกวนมงไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลชยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลชยงทลชสสสครญ

ควสมเสลชยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

ตจทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดจาเนงนงาน (SD)

ควสมเสลชยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนชง (high issuer concentration risk)

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

ตจทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คจานวณจากผลรวมของนจ นาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทร ลงหมด/
เกสอบทร ลงหมด

ดทลยพปนปจ ไมสปของกรนบสงสสวน

ตจทา สมง

ควสมเสลชยงจสกกสรเปลลชยนแปลงของอรตรสแลกเปลลชยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปชมเตปมไดขทลช www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 99.35%

เงงนฝาก

หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 3.02%

อลทน ๆ : -2.37%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลชลงททน

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนล ลทลชมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
99.35%BGF-GLOBAL ALLOCATION FUND A2 (BLACKROCK) 

2.82%ธนาคารซงตท นแบงกธ เอตน เอ (CIT)  (A2)

0.20%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว นงนท น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรทลชมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD

1.77%MICROSOFT CORP

1.66%ALPHABET INC CLASS C

1.57%AMAZON COM INC 

1.55%APPLE INC

1.01%COMCAST CORP CLASS A 

0.80%BANK OF AMERICA CORP 

0.77%UNITEDHEALTH GROUP INC

0.77%RAYTHEON 

0.77%JPMORGAN CHASE & CO

0.75%SIEMENS N AG

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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สรดสสวนกสรลงททนแยกตสมภมมปภสคของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD

38.53%North America Equity

20.14%North America Fixed Income

11.11%Europe Equity

6.27%Emerging Market Equity

4.36%Emerging Market Fixed Income 

หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว นน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลชเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00
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2.00
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3.00
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4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกตบจรงง 1.0700

เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.1284 เกตบจรงง 0.0300

เกตบจรงง 1.2605

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.1070
สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลชเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลชเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอลทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลชเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการรวบซล นอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมอลทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปตนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปวจจทบวนไมนเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน : อวตราไมนเกงน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทจาการลนาสทดกนอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน  ปวจจทบวนเรทยกเกตบคนา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทจาการลนาสทดกนอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
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คสสธรรมเนลยมของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD

(% ตสอปล ของ NAV)
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การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

1.5000

1.7800

0.0000 0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม
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ปง 

%
 ต
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ปลข

อง
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AV คสสธรรมเนลยมทลชเรลยกเกปบจสกกองททน

For MOM_K-GA

หมายเหตท : 

กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว นงนท น สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสลอชท นชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยลนยวนถศงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark)  คสอ ดรชนล S&P 500 (36%) ดรชนล FTSE World ex US (24%) ดรชนล ICE 
BofAML Current 5-year US Treasury (24%) ดรชนล FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ตรวชล ลวรดของ
กองททนหลรก) ปรรบดขวยตขนททนกสรปของกรนควสมเสลชยงดขสนอรตรสแลกเปลลชยน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

0.82%

14.85%

3.01%

-0.41%

2.73%

10.48%

-10.17%

13.62%

0.90%

17.44%

6.08%

2.58%

5.99%

13.07%

-5.67%

15.99%

กองททน ดวชนทชท นววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดจาเนงนงานตว นงแตนววนจวดตว นงกองททนจนถศงววนทจาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว นน

ผลการดจาเนงนงานของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD

-12.00%

-8.00%

-4.00%

0.00%
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2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

8.50%

-4.30%

8.00%

13.98%

1.60%

-2.27%

3.24%

12.83%

-8.87%

16.80%

-2.50%

-5.10%
-2.80%

13.67%

4.17%

-0.78%

6.06%

15.69%

-4.68%

18.79%

กองททน ดวชนทชท นววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตสสงประเทศ

For MOM_K-GA
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3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -14.23%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.72% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสชอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Foreign Investment Allocation

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลชเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลชเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลช 31 มกรสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KGARMF 4.34 5.73 10.15 3.98 3.11 N/A 4.680.85

ตววชท นววด 4.04 6.02 12.28 7.28 6.61 N/A 7.761.09

ความผวนผวนของกองททน * 4.98 5.50 5.32 5.89 6.72 N/A 6.655.78

ความผวนผวนของตววชท นววด * 4.02 5.45 5.38 5.86 6.58 N/A 6.374.78

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองททนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Foreign Investment Allocation ณ วรนทลช 31 มกรสคม 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGARMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

7.65 9.638.45 17.22 9.51 7.43เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

3.62 4.804.43 10.62 4.42 4.76เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

2.33 3.192.75 7.60 1.99 4.05เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

1.82 2.231.74 5.44 1.31 2.74เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-0.43 0.64-1.30 2.36 -0.22 1.41เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

1.75 3.951.81 1.93 5.76 7.76เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

2.56 5.492.84 2.82 6.70 8.95เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

4.35 6.425.22 4.91 8.13 10.40เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

6.41 7.907.84 7.40 11.30 12.00เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

10.88 13.4313.79 14.02 13.36 14.53เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทดของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD ณ วรนทลช 31 มกรสคม 2563

(%) 
กองททน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปล ตร ลงแตสจรดตร ลงYTD
กองททนหลวก 4.41 6.52 12.17 6.01 4.10 N/A 6.660.72

Benchmark 3.34 5.90 13.02 8.78 6.80 N/A 6.54-0.01

หมายเหตท : Benchmark :  ดวชนท S&P 500  (36%) ดวชนท FTSE World ex US (24%) ดวชนท ICE BofAML Current 5-year US 

Treasury (24%) ดวชนท FTSE Non-USD World Government Bond (16%)

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ นนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจทบวนไดขททท 

https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd
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  ขขอมมลอสชนๆ

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

ธนาคารซงตท นแบงกธ เอตน. เอ. สาขากรทงเทพฯผมขดมแลผลประโยชนย

29 พฤศจงกายน 2555วรนทลชจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมนกจาหนด

1,150.93 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 13.8874 บาท/หนนวย

ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทจาการซล นอ ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว นนตจทาของการซล นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว นนตจทาของการซล นอครว นงถวดไป

ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทจาการขายคลน ททกววนทจาการซล นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว นนตจทาของการขายคลน 500 บาท

ไมนกจาหนดยอดคงเหลลอขว นนตจทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

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

T+4 คลอ 4 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคลน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสชอผมขจรดกสรกองททน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองททนทางเลลอก), เรงทมบรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 1.50%

(กรณทกองททนจวดตว นงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว นงแตนจวดตว นงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จจากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จจากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล นอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จจากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล นอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมงโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทร ป จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซล นอขายหนนวยลงททน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จจากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เอเชทย เวลทธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซล นอขายหนนวยลงททน เวตลธธ เมจงก จจากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททนกสงกรไทย จจากวด

รของเรลยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

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

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

ธทรกรรมทลชอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยธสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ นนและดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว นงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคลนเตตมจจานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว นง และอยมนภายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสลอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดขเปตนการแสดงวนาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชท นชวนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชท นชวนสนวนสรทปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดจาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนทจาใหขผมขอลทนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปชมเตปม
- ควสมเสลชยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตจทาทททสทดทททจะไมนสามารถชจาระหนท น

  ไดขตามกจาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตจทามากทททจะไมนสามารถ

  ชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตจทาทททจะไมนสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

ระดวบทททตจทากวนา

นนาลงททน

ตจทากวนา

BBB

ตจทากวนา

BBB(tha)

ตจทากวนา

Baa

ตจทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

- ควสมเสลชยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซศทงขศ นนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมลองทว นงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกตจะสมงขศ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนขาจะมทการซล นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวนา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ นนหรลอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทว นงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลชยงจสกกสรเปลลชยนแปลงของอรตรสแลกเปลลชยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทจากจาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ นนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครลทองมลอสจาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทจาไดขดวงตนอไปนท น

- ปของกรนควสมเสลชยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลชยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลชยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ นนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน 

- ไมสปของกรนควสมเสลชยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลชยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลชยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรลอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลชยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนชง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว นน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลชยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนชง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซล นอขายทรวพยธสงนของกองททน 

โดยคจานวณจากมมลคนาทททตจทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซศทงสะทขอนใหขเหตนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตจทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนว นน กองททนรวมนท นจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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