ขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค สตรสทชจคป โกลบอล มนลตป-แอสเซซท
K Strategic Global Multi-Asset Fund
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-SGM
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนตนางประเทศตวงต แตน 2 กองททนขขนต ไป โดยจะลงททนในกองททนตนางประเทศ
กองททนใดกองททนหนขทงโดยเฉลททยในรอบปท บญ
ว ชทไมนเกกน 79% ของมมลคนาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนจะลงททนเพพทอใหขไดขรบว ผลตอบแทนจากการลงททนในหนนวยลงททนของกองททนประเภทตราสารแหนงททน ตราสาร
แหนงหนท ต และหรพอกองททนประเภทอพทนๆ เชนน กองททนรวมสกนคขาโภคภวณฑย รวมทวงต REITs และหนนวยของกองททนโครง
สรขางพพนต ฐานตนางประเทศ
กองททนจะไมนลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจากตรา
สารทททมทสญ
ว ญาซพอต ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททต ทผอมข อกมทสทก ธกในการบวงควบไถนถอน
คพนกนอนกกาหนด (callable) หรพอตราสารหนททต ทผถมข พอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคต พนกนอนกกาหนด (puttable) โดยมทการ
กกาหนดผลตอบแทนไวขอยนางแนนนอนหรพอเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบทยต ของสถาบวนการเงกนหรพออวตราดอกเบทยต
อพทน และไมนมทการกกาหนดเงพทอนไขการจนายผลตอบแทนทททอาข งอกงกวบปว จจวยอขางอกงอพทนเพกทมเตกม
• บรกษวทจวดการจะมอบหมายใหข Lombard Odier (Hong Kong) Limited เปป นผมรข บว ดกาเนกนการงานการลงททนในตนาง
ประเทศของกองททน (outsource) โดยไมนรวมสนวนของการลงททนในประเทศ
• กองททนอาจจะลงททนในสวญญาซพอต ขายลนวงหนขา (Derivatives) เพพทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน
(Efficient Portfolio Management) และเพพทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมจข ดว การกอง
ททน
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงน ลงททนในกองททนตนางประเทศโดยบรกหารกองททนเพพทอควบคทมความเสททยงของพอรยตการลงททนโดยรวม
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมทข ทตอข งการกระจายการลงททนในหลายสกนทรวพยย หลายประเทศ เพพทอผลตอบแทนทททดทในระยะยาว โดยคกานขงถขงความ
เสททยงของพอรยตการลงททนเปป นสกาควญ
• ผมทข ทไมนมทเวลาตกดตามและปรวบสวดสนวนการลงททนใหขเหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซขงท อาจจะปรวบตววเพกทมสมงขขนต หรพอลดลงจนตกทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทกาใหขขาดททนไดข
• ผมทข ทรบว ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงต แตน 5 ปท ขขนต ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจกานวนเงกนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงกนตขนใหขอยมคน รบ
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ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชต วนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรกษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดต ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาเพพทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ดวงนวนต กองททนจขงมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมอพทน
• กองททนจะลงททนในสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาเพพทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททน ดวงนวนต
กองททนจขงอาจจะมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนททต ทผอมข อกมท
สกทธกในการบวงควบไถนถอนคพนกนอนกกาหนด (callable) หรพอตราสารหนททต ทผถมข พอมทสทก ธกเรทยกใหขผอมข อกชการะหนทคต พนกนอนกกาหนด (puttable)
ซขงท มทความเสททยงมากกวนาการลงททนในตราสารหนททต ทวว ไป
• บรกษวทจวดการจะมอบหมายใหข Lombard Odier (Hong Kong) Limited เปป นผมรข บว ดกาเนกนการงานการลงททนในตนางประเทศของกอง
ททน (outsource) โดยไมนรวมสนวนของการลงททนในประเทศ ทวงต นท ต ผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนในตนางประเทศอาจนกา
ทรวพยยสนก ของกองททนไปลงททนในหลวกทรวพยยททบรกหารจวดการโดยผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนและหรพอบรกษวททททเกททยวขของ
ตามดทลยพกนกจของผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนในตนางประเทศ
• กองททนมทนโยบายทททจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนตนางประเทศ กองททนจขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททเขขาไปลงททน
อาจออกมาตรการในภาวะทททเกกดวกกฤตการณยททไมนปกตก หรพอเกกดการเปลททยนแปลงทางดขานเศรษฐกกจ การเมพองหรพอสวงคมทกาใหขกองททน
ไมนสามารถนกาเงกนกลวบเขขามาในประเทศ ซขงท อาจสนงผลใหขผลมข งททนอาจไดขรบว ชการะเงกนคนาขายคพนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาททท
กกาหนดไวขในหนวงสพอชทชต วน
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวกตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงกนลงททนคพน
มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงกนทททไดขลงททนไป ทวงต นท ต ผมลข งททนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวกตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสกนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนกนงาน (SD)

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนขทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงกนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
อพทน ๆ : -3.74%
เงกนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทนาเงกนฝาก
: 18.95%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 84.79%

หลนกทรนพยยทมชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
LO-SHORT TERM MONEY MARKET (USD) (LOF)
JP MORGAN CHASE BANK (JPM) (Aa3)
LOF3-GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL (LOF)
LOF GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL LONG DURATION (LOAM)
LOF ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND (LOF)

(% NAV)
43.79%
17.61%
10.63%
5.27%
5.14%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

สนดสสวนกสรลงทรนแบสงตสมประเภทสปนทรนพยย
Money Market
Sovereign Bonds
Credit Bonds
Developed Equities
Emerging Equities

(% NAV)
42.94%
19.37%
14.82%
4.74%
1.29%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนต คทณควรพกจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกซบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกซบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกซบจสกกองทรน
6.00
สมงสทดไมนเกกน 5.0825

5.00
4.00

สมงสทดไมนเกกน 3.2100

3.00

สมงสทดไมนเกกน 2.1400

2.00
1.00

เกปบจรกง 0.9630

0.00

เกปบจรกง 0.0348

การจวดการ

สมงสทดไมนเกกน 0.2675

เกปบจรกง 0.0803

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกกน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 1.8081

เกปบจรกง 0.7300

คนาใชขจนายอพทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอพทนๆ ซขงท รวมคนาธรรมเนทยมผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนแลขวเปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททน : อวตราไมนเกกน 1.0700% ตนอปท ของ NAV ปว จจทบนว เรทยกเกปบจรกง 0.6420% ตนอปท ของ NAV ตาม
สวดสนวนทททผรมข บว ดกาเนกนการงานการลงททนในตนางประเทศเปป นผมบข รกหาร
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกซบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
3.00%

เกซบจรปง
0.75%

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรกง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-SGM
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คสสธรรมเนชยมของ
(% ตสอปช ของ NAV)
Fees Charged to
(% p.a. of NAV)

หมายเหตท :
Remark :

K-SGM
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนกนการในอดทต มกไดขเปป นสกทงยพนยวนถขงผลการดกาเนกนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนช MSCI All countries World Daily Total Return Net
(30%) และดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Hedged USD (70%) ในรม ปสกรลเงปน
ดอลลสรยสหรนฐฯ ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสอท เทชยบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคท สส นวณผลตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
15.67%

16.00%
12.00%

9.79%

% ตสอปช

8.00%
3.46%

4.00%
0.00%
-4.00%
-8.00%

-1.67%

2559

6.98%

5.82%

4.77%

-0.95% -0.19%

2558

8.96%

2560

กองททน

-0.61%

-1.99%
-6.49%

2561

2562

2563

-2.18%

2564

ดวชนทชทวต ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดกาเนกนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองททนจนถขงววนทกาการสทดทขายของปท ปฏกทกนนวนต

K-SGM
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ผลการดกาเนกนงานของ
Performance of

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -11.60%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 3.46% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation

K-SGM
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
YTD
K-SGM
-7.02
ตววชทวต ดว
-6.61
ความผวนผวนของกองททน * 3.47
ความผวนผวนของตววชทวต ดว * 8.54

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-4.50
-4.10
3.46
8.95

-7.23
-5.63
3.31
8.09

-7.08
2.80
3.17
7.25

-2.31
5.04
3.36
7.61

-0.51
3.54
3.46
6.55

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

0.56
3.36
3.74
6.21

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วกธทการคกานวณผลการดกาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรกษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SGM
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

-1.65

-4.29

1.72

7.70

6.90

9.06

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

-4.09

-6.74

-5.24

3.31

3.26

6.23

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

-5.34

-8.52

-7.86

1.77

1.95

2.53

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

-7.52

-11.64

-10.05

-0.30

0.74

1.34

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

-12.20

-19.80

-17.80

-1.91

-0.64

0.12

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

3.76

3.25

2.72

6.40

5.83

7.95

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

7.47

6.63

5.73

9.40

8.13

8.54

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

9.20

8.73

7.73

10.30

9.05

13.06

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

15.36

14.35

12.96

13.40

10.38

13.63

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

27.12

23.69

19.97

18.84

16.67

14.32

K-SGM
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8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของ ณ วนนทชท
8. Fund Performance of as of
กองทรน
Fund

K-SGM

YTD
YTD

3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 Months 6 Months 1 Year

3 ปช
3 Years

(%)
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตสจนดตนงช
5 Years 10 Years Since Inc.
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงกนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณกชยย

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

20 พฤศจกกายน 2558
ไมนกาก หนด
40,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
2,414.62 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.3669 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทกาการซพอต นขาย
8.30น น. - 12.00 น. ววททนกววทกนาทกการซพ
าการซพ
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00ททกน.ววนทกาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนต ตกทาของการซพอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตกทาของการซพอต ครวงต ถวดไป
ททกววนทกาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววททนกทกววานการขายคพ
ทกาการซพอต ขาย
ททกน.
ววนทกาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
น เวลา 8.30 น. - 12.00

มมลคนาขวนต ตกทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนต ตกทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงกนคนาขายคพน

T+6 คพอ 6 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคพน
(ประกาศNAV T+3 คพนเงกน T+6 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนก รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-SGM

คทณกวนตยา พสทหกรญ
ว นกกร (ผมจข ดว การกองททนทางเลพอก), เรกมท บรกหาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 92.04%
(กรณทกองททนจวดตวงต ไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-SGM

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสกกรไทย
ททมบรกหารความสวมพวนธยธรท กกจลมกคขาบทคคลและสาขา ธนาคารกสกกรไทย
ธนาคาร ทกสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวท ไทยสมททรประกวนชทวกต จกากวด (มหาชน)
บรกษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จกากวด (มหาชน)
บรกษวท เมพองไทยประกวนชทวกต จกากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนกตลกงคย
บรกษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จกากวด
บรกษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน ฟกนโนมทนา จกากวด
บรกษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอปกซยสปรกง จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรยส (ประเทศไทย) จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ต จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ทกสโกข จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย พาย จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชทนว จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซนา จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
14 / 17

บรกษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จกากวด (มหาชน)
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจกก จกากวด
บรกษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จกากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรกษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จกากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวนต 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรกกา พลเมพองสหรวฐอเมรกกา หรพอผมทข ทมทถทกนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรกกา หรพอบทคคลซขงท
โดยปกตกมทถทกนทททอยมใน นสหรวฐอเมรกกา รวมถขงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลนาวและบรกษวทหรพอ
หขางหทนข สนวนซขงท จวดใหขมทขนข ต และดกาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

กสรเปลชยท นแปลงมมลคสสขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตกทาของการสวทงซพอต ครวงต ถวดไป บรกษวทจวดการจะคกานขงถขงประโยชนยของผมข
สนทงซสอช ครนชงถนดไป
ถพอหนนวยลงททนเปป นสกาควญ โดยบรกษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข พอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตกทาของการสวทงซพอต ครวงต ถวดไป คกา
อธกบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ
บรกษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข พอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสกนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงกน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงกนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงกนลงททนคพนเตปมจกานวน
- ไดขรบว อนทมตว กจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารนางหนวงสพอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมต กไดขเปป นการแสดงวนาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถขง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรกษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนสนวนสรทปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 29 เมษายน 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผกดชอบในการดกาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาก ใหขผอมข ทพนสกาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพกจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท ต โดยพกจารณาจากผลการดกาเนกนงานทททผาน นมาและฐานะการเงกน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาก กวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชการะหนทไต ดขตามกกาหนด

ตกทากวนา
BBB

ตกทากวนา
BBB(tha)

ตกทากวนา
Baa

ตกทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชการะหนทไต ดขตามกกาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชการะหนท ต
ไดขตามกกาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตกทามากทททจะไมนสามารถ
ชการะหนทไต ดขตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมนสามารถชการะหนทไต ดขตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซขงท ขขนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขขนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขขนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซพอต ขายในระดวบราคาทททตทาก ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขขนต หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซขงท พกจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงกนดอลลารยในชนวงทททเงกนบาทอนอน แตนขายทกากกาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขขนต กวนาเดกมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครพอท งมพอสกาควญในการบรกหารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทกาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขขนต อยมกน บว ดทลยพกนกจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพกจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกกดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดกาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดกาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกกดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนต กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดกาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกกดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกกจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดกาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซพอต ขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคนาทททตทาก กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพอต ทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซขงท สะทขอนใหขเหปนถขง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตกทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาก ดวงนวนต กองททนรวมนทจต งข มทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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