ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปควปตช
K Global Equity Fund
K-GLOBE

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนหทขนในตนางประเทศตวงแตน
ต 2 กองททนขข ตนไป
• กองททนตนางประเทศดวงกลนาวมทนโยบายการลงททนในตราสารททนของประเทศตนาง ๆ (Country Funds)
ภมมมภาคตนาง ๆ (Regional Funds) หรร อกองททนมทนโยบายการลงททนในตราสารททนทววท โลก (Global Equity Funds)
• กองททนจะลงททนในกองททนตนางประเทศกองททนใดกองททนหนขงท โดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมนเกมน 79% ของมมลคนา
ทรวพยยสนม สททธมของกองททน
• กองททนอาจจะลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนข า (Derivatives) เพรทอปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนเงมนตรา
ตนางประเทศตามดทลยพมนมจของผมขจดว การกองททน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงน หววงใหข ผลประกอบการสมงกวนาดวชนทชท ตววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนทววท โลก
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงมนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขข ตนหรร อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขททรวบความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขข ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนนนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนเงมนตราตนางประเทศตามดทลยพมนมจของผมขจดว การกองททน ดวงนวนต ผมขลงททนอาจขาดททน
หรร อกตาไรจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• กองททนตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนข าเพรทอเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management) ทตาใหข กองททนมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงททนในจตานวน
ทททนขอยกวนาจขงมทกตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองททนมทนโยบายทททจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนตนางประเทศ กองททนจขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททเขข าไปลงททน
อาจออกมาตรการในภาวะทททเกมดวมกฤตการณยททไมนปกตม หรร อเกมดการเปลททยนแปลงทางดข านเศรษฐกมจ การเมรองหรร อสวงคมทตาใหข กองททน
ไมนสามารถนตาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศ ซขงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งททนอาจไดข รวบชตาระเงมนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาททท
กตาหนดไวข ในหนวงสรอชท ตชวน
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงททนครน
มากกวนาหรร อนข อยกวนาเงมนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
ต ต ผมขลงททนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสมนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน SPDR S&P 500 ETF Trust
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม INFORMATION TECHNOLOGY

สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน SPDR S&P 500 ETF Trust
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ สหรวฐอเมรม กา

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 0-50% ของเงมนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : 0.04%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 1.53%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 98.43%

หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
SPDR S&P500 ETF (SSB) (Aa3)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND (SSB) (Aa3)
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (BLACKROCK)
VANECK VECTORS ETF TRUST (VANECK)

(% NAV)
20.32%
17.91%
8.71%
7.08%
6.91%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ต ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

สนดสส วนกสรลงทรนของ K-GLOBE แยกรสยภมมภป สค
North America
Europe
Asia ex. Japan ex. China
China
Japan

(% NAV)
56.90%
14.90%
10.00%
10.00%
4.60%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ต ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน SPDR S&P 500 ETF Trust
INFORMATION TECHNOLOGY
HEALTH CARE
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
FINANCIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563

27.61%
13.46%
12.72%
10.77%
10.44%
25.00%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน SPDR S&P 500 ETF Trust
APPLE INC
MICROSOFT CORPORATION
AMAZON COM INC
FACEBOOK CLASS A INC
TESLA INC

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563

K-GLOBE

6.70%
5.31%
4.39%
2.07%
1.69%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวตน คทณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.60

สมงสทดไมนเกมน 1.4659

1.40
1.20
1.00
0.80

สมงสทดไมนเกมน 1.0700
เกตบจรมง 0.8426 สมงสทดไมนเกมน 0.8426

เกตบจรมง 0.9704

0.60
0.40
0.20
0.00

เกตบจรมง 0.0375

การจวดการ

สมงสทดไมนเกมน 0.1605

เกตบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกมน 0.1338

นายทะเบทยน

เกตบจรมง 0.0100

คนาใชข จนายอรทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรท กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

ไมนมท

ไมนมท

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน SPDR S&P 500 ETF Trust
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.10

0.0945

0.08
0.06
0.04
0.02

0.0000

0.00

รวมคนาใชข จนาย
คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GLOBE2

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรม งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ต ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดข จากหนวงสรอชท ตชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปตนสมงท ยรนยวนถขงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
28.31%

30.00%
25.00%

22.14%

18.12%
15.74%
14.85%
13.84%

20.00%
15.00%

9.64%

% ตส อปช

10.00%

11.34%
5.45% 5.67%

5.00%

13.03%
11.51%

7.57% 7.00%

6.34%
2.10%

0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

-2.29%
-10.90%-10.68%

-10.97%
2554

2555

2556

2557

2558

กองททน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถขงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏมทมนนวตน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -27.10%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.48% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Equity
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

13.84
15.74
26.32
28.24

7.29
8.50
13.79
13.76

17.02
20.37
13.92
13.73

13.84
15.74
26.32
28.24

5.25
6.92
17.84
18.62

5.83
8.00
15.48
15.76

6.02
9.08
14.56
14.83

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
K-GLOBE
ตววชท ตววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ตววด *

3.98
5.28
16.26
17.66

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GLOBE
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GLOBE
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

21.63

41.11

74.80

21.57

11.93

8.85

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

15.38

31.17

42.09

12.50

9.16

6.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

11.31

21.72

18.05

7.35

6.72

5.08

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

7.46

15.75

5.18

2.30

4.30

-3.27

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

3.52

2.66

-8.25

-0.62

-1.00

-11.99

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

12.25

12.42

22.90

13.36

11.22

11.33

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

13.97

14.63

26.21

14.84

13.32

12.34

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

15.98

16.83

28.01

17.16

14.33

15.30

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

18.16

21.57

30.17

20.11

16.22

21.21

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

26.67

27.71

40.95

26.73

29.12

28.75

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน SPDR S&P 500 ETF Trust ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2563

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
N/A
N/A

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
18.18
N/A
N/A
18.18
13.94
15.03
13.72
Benchmark
18.40
N/A
N/A
18.40
14.18
15.22
13.88
หมายเหตท : Benchmark : S&P 500 INDEX
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลผลการดตาเนมนงานของกองททน SPDR S&P 500 ETF Trust ทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy

K-GLOBE
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนเกมนปท ละ 2 ครวงต โดยจนายอวตราสนวนไมนเกมน100% ของกตาไรสะสมหรร อการเพมทมขข ตนในสมนทรวพยยสทท ธมจาก
การดตาเนมนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พมจารณาจนายททกสม ตนเดรอน พ.ค. และ พ.ย.)
ครวงต ททท
ววนปม ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
11
2 มมถนท ายน 2558
12 มมถนท ายน 2558
0.20
10
1 ธวนวาคม 2557
12 ธวนวาคม 2557
0.25
9
2 มมถนท ายน 2557
13 มมถนท ายน 2557
0.35
8
2 ธวนวาคม 2556
13 ธวนวาคม 2556
0.34
7
31 พฤษภาคม 2556
14 มมถนท ายน 2556
0.20
6
30 พฤศจมกายน 2555
14 ธวนวาคม 2555
0.30
5
31 พฤษภาคม 2554
14 มมถนท ายน 2554
0.75
4
30 พฤศจมกายน 2553
15 ธวนวาคม 2553
0.50
30 พฤศจมกายน 2550
26 ธวนวาคม 2550
0.38
3
2
1 มมถนท ายน 2550
28 มมถนท ายน 2550
0.58
จนายเงมนปว นผล ทวงหมดจต
ต
านวน 11 ครวงต รวมเปต นเงมน 4.60 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารซมตท ตแบงกย เอตน. เอ. สาขากรทงเทพฯ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

1 สมงหาคม 2549
ไมนกตาหนด
4,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
1,153.13 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
9.9791 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซร ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซร
าการซรตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ต ทาของการซร ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ต ทาของการซร ตอครวงต ถวดไป
ททกววนทตาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทตววานการขายคร
ทตาการซร ตอขาย
ททกน.
ววนทตาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
ต ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตต
ต ทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปตนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GLOBE

คทณชทณหวรรณ ขวตตมนานนทย (ผมขจดว การกองททนทางเลรอก), เรมท มบรม หาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 73.58%
(กรณทกองททนจวดตว ตงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทท
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GLOBE

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน) เพรทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงททน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ต จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ตอขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจมก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรร อบทคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยยสนม ของบทคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหทขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ตนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงมนลงททนครนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมมไดข เปตนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรม ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ตชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปตนเทตจ
และไมนทตาใหข ผข อม รทนสตาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ตไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขงท ขข ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกตจะสมงขข ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข ตนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปตนตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงมนดอลลารย ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ตนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปตนเครรท องมรอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมกน บว ดทลยพมนมจของผมขจดว การกองททนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร ตอขายทรวพยยสนม ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ตอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนม สททธมเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขงท สะทข อนใหข เหตนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตตทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจขงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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