กองททนรวมสสสหรร บผผผลงททนทททมใม ชช รสยยช อยและ
ผผผมทเงมนลงททนสผงเทช สนรนน
กองททนรวมทททมทควสมเสททยงสผงหรร อซรบซผ อน

ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนรงสรอชทชน วนสช วนสรท ปขผ อมผลสสสครญ
กองททนเปม ดเค อมควมตแท น อบโซลผทรท เทมรรน หผ สมขสยผผผลงททนรสยยช อย
K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors
บรมษรทหลรกทรร พยร จรดกสรกองททนกสมกรไทย จสสกรด
K-ART
กสรเขผ สรช วมตช อตผ สนททจรมต : ไดผ รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมหนช วยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทททเนผ นลงททนแบบมทควสมเสททยงตช สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทเน หมสะกรบใคร?
คทณตผ องระวรงอะไรเปป นพมเศษ?
สรดสช วนของประเภททรร พยร สมนทททลงททน
คช สธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนมนงสน
ขผ อมผลอรทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมช ใชช กสรฝสกเงมน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในหนนวยลงทถน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
ไมนนขอยกวนา 80% ของมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข า (Derivatives) เพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน
(Efficient Portfolio Management) และตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ ซอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• กองทถนปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงมนลงทถนในตนางประเทศ
นโยบายการลงทถนของกองทถน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
(กองทถนหลวก) Bloomberg Ticker: BSADI2U LX
• กองทถนหลวกมทนโยบายมถงน สรข างผลตอบแทนทททเปป นบวก (positive absolute return) โดยไมนคคานนงถนงสภาวะตลาด
จากการลงทถนอยนางนข อย 70% ผนานตราสารทถนหรซ อตราสารทททอขางอมงกวบตราสารทถนของบรม ษวททททจดว ตวงขน
ซ ซนหรซ อจด
ทะเบทยนในประเทศสหรวฐอเมรม กา แคนาดา และละตมนอเมรม กา (ทวทปอเมรม กา)
• กองทถนหลวกใชข กลยถทธย Market Neutral Strategy* ผนานการลงทถนโดยใชข ตราสารอนถพนว ธย (synthetic long /
synthetic short) เพซทอลดความเสททยงดข านตลาดของหถขนทททกองทถนหลวกลงทถน ผมขลงทถนโปรดศนกษารายละเอทยดพอรย ตการ
ลงทถนกองทถนหลวกเพมทมเตมมจาก Factsheet รายเดซอนของกองทถนหลวก
หมายเหตถ: * Market Neutral Strategy คซอ กลยถทธยการลงทถนทททหาโอกาสสรข างผลตอบแทนจากการซซ ซอและ/หรซ อขาย
(Long / Short) หถขนทททมทราคาแตกตนางจากมมลคนาทททแทข จรม ง โดยมทเปขาหมายเพซทอใหข พอรย ตการลงทถนไมนมทความเสททยงดข าน
ตลาดของหถขนทททกองทถนหลวกลงทถน
กลยททธร ในกสรบรมหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตาม
กองทถนหลวก และกองทถนหลวกใชข กลยถทธยการบรม หารกองทถนเชมงรถก (active management)
คถณสามารถศนกษาขข อมมลกองทถนหลวกไดข จาก :
https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/products/290119/blackrock-americas-divers-eq-abs-return-i2-usd-fund

กองททนรวมนทเน หมสะกรบใคร?
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเพซทอกระจายเงมนลงทถนสนวนหนนงท โดยมทเปขาหมายการลงทถนเพซทอใหข พอรย ตการลงทถนโดยรวม
ของผมขลงทถนมทความผวนผวนลดลง
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาของตราสารทถนทททกองทถนหลวกไปลงทถน ซนงท อาจปรวบตววเพมทมสมงขน ซนหรซ อลด
ลงตคทากวนามมลคนาทททลงทถนและทคาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททเขข าใจและสามารถรวบความเสททยงจากการลงทถนในตราสารอนถพนว ธยเพซทอเพมทมสถานะการลงทถนในสมนทรวพยย
ใหข มทมลม คนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน (Leverage) ไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ซ 5 ปท ขน ซนไป
K-ART
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กองททนรวมนทไน มช เหมสะกรบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนนนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยช สงไรหสกยรงไมช เขผ สใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองททนนท น
- อช สนหนวงสซอชท ซชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยช สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ซดทพอ
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คทณตผ องระวรงอะไรเปป นพมเศษ?
คสสเตรอนทททสสส ครญ
กองทถน K-ART
• กองทถนรวมสคาหรวบผมขลงทถนทททมมใชนรายยนอยและผมขมทเงมนลงทถนสมงเทนานวนซ
• กองทถนนท ซเปป นผลมตภวณฑยในตลาดทถนทททมทความเสททยงสมงหรซ อมทความซวบซข อน ซนงท มทความแตกตนางจากการลงทถนในกองทถนรวมทววท ไป
ผมขลงทถนควรสอบถามรายละเอทยดเพมทมเตมมจากคนขาย หรซ อศนกษารายละเอทยดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทถน
• กองทถน K-ART มทการลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
และ/หรซ ออาจลงทถนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ ซอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes) ทคาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองทถนทททลงทถน
ในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง จนงอาจมทกคาไร/ขาดทถนสมงกวนาการลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถน K-ART ลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจคานวน (ไมนนขอยกวนา 75%
ของมมลคนาเงมนลงทถนในตนางประเทศ) ดวงนวนซ กองทถนจนงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถน K-ART อาจลงทถนในตราสารทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตคทากวนาอวนดวบทททสามารถลงทถนไดข (non-investment grade) หรซ อททท
ไมนมทการจวดอวนดวบความนนาเชซทอถซอ (unrated) ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงสมงขน ซนจากการไมนไดข รวบชคาระคซนเงมนตข นและดอกเบท ซย
• กองทถน K-ART และกองทถนหลวกลงทถนในตนางประเทศ จนงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงทถนอาจออกมาตรการในภาวะททท
เกมดวมกฤตการณยททไมนปกตม ทคาใหข กองทถนไมนสามารถนคาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศซนงท อาจสนงผลใหข ผมขลงทถนอาจไดข รวบชคาระเงมนคนาขายคซน
หนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกคาหนด
• ผมขลงทถนไมนสามารถโอนหนนวยลงทถนไมนวาน ทอดใดๆ ใหข ผข ถม ซอหนนวยลงทถนอซทนทททไมนใชนผข ลม งทถนทททมมใชนรายยนอยและผมขมทเงมนลงทถนสมงไดข
เวข นแตนเปป นการโอนทางมรดก
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคซน
มากกวนาหรซ อนข อยกวนาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ซ ซ ผมขลงทถนควรศนกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน
กองทถน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทถนหลวก)
• กองทถนหลวกลงทถนในสวญญาซซ ซอขายลนวงหนข าเพซทอเพมทมสถานะการลงทถนในสมนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนา NAV (Leverage) ไดข สงม สถด
ประมาณ 600% ของ NAV ทคาใหข มทความเสททยงมากกวนากองทถนทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง ดวงนวนซ หากเกมดเหตถการณยททสงน ผล
กระทบเชมงลบกวบกองทถน กองทถนอาจประสบภาวะขาดทถนสมงมากจนสนงผลใหข ผข ลม งทถนสมญเสทยเงมนลงทถนทวงหมด
ซ
• กองทถนหลวกใชข กลยถทธย Market Neutral Strategy ผนานการลงทถนโดยใชข ตราสารอนถพนว ธย (synthetic long / synthetic short)
เพซทอลดความเสททยงดข านตลาดของหถขนทททกองทถนหลวกลงทถน อยนางไรกปตามกองทถนไมนไดข รวบประกวนผลตอบแทนและมทโอกาสขาดทถนไดข
• กองทถนหลวกมทการเกปบคนาธรรมเนทยมตามผลการดคาเนมนงานในอวตรา 20% ของผลการดคาเนมนงานของกองทถนหลวกสนวนทททเกมนกวนา
ดวชนท 3-Month USD LIBOR
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แผนภสพแสดงตสสแหนช งควสมเสททยงของกองททนรวม

ปร จจรยควสมเสททยงทททสสส ครญ
ควสมเสททยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยร (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนมนงาน (SD)

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผผผออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนนงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนนงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนนงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตคทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ United States
K-ART
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ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอรตรสแลกเปลททยน (exchange rate risk)
ตคทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงน หมด/
เกรอบทรงน หมด

บสงสช วน

ดทลยพมนมจ

ไมช ปผองกรน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*คทณสสมสรถดผขผอมผลเพมทมเตมมไดผ ทท www.kasikornasset.com
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สรดสช วนของประเภททรร พยร สมนทททลงททน
อซทน ๆ : -3.25%
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 1.30%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 101.95%

หลรกทรร พยร ทท มทมผลคช สกสรลงททนสผงสทด 5 อรนดรบแรก
BSF-AMER DVF EQ ABS RT-I2USD (BRGF)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))

(% NAV)
101.95%
1.30%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยร หรร อตรสสสรทททมทมผลคช สกสรลงททนสผงสทดของกองททน BSF Americas Diversified Equity Absolute
Return Fund, Class I2 USD
METLIFE INC
SILICON LABORATORIES INC.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
STIFEL FINANCIAL CORP
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-ART

2.87%
2.49%
2.03%
1.97%
1.79%
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คช สธรรมเนทยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวซน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง % ตช อปท ของ NAV

คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตช อปท ของ NAV)
คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจสกกองททน
สมงสถดไมนเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสถดไมนเกมน 1.0700 เกปบจรมง 1.1496

เกปบจรมง 1.0700

0.00

เกปบจรมง 0.0268

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0100

คนาใชข จนายอซทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจสกผผผถรอหนช วย (% ของมผลคช สซรอน ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สผงสทดไมช เกมน
3.00%

เกปบจรมง
0.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซซ ซอคซนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรซ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-ART
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คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง % ตช อปท ของ NAV

คช สธรรมเนทยมของกองททน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
(% ตช อปท ของ NAV)
คช สธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจสกกองททน
1.40

1.2700

1.20
1.00

1.0000

0.80
0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-ART

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการจวดการ (Management Fee): 1.00% ตนอปท ของ NAV
กองทถนตนางประเทศคซน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองทถน
- คนาธรรมเนทยมอข างอมงกวบผลการดคาเนมนงานกองทถน (Performance Fee): 20% ของผลการดคาเนมนงานของกองทถนหลวกสนวนทททเกมนกวนาดวชนท 3 Month
USD LIBOR
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรม งลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงนท
ซ ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองทถนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนตนางประเทศ

K-ART
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ผลกสรดสสเนมนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยซนยวนถนงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ไมช มทดรชนทชทวน รด (Benchmark)
* กช อนวรนททท 15 ธ.ค. 2563 ใชผ ดรชนท 3 Month USD LIBOR โดยมทรสยละเอทยดดรงนท น
• ดรชนท 3 Month USD LIBOR ปรร บดผ วยตผ นททนกสรปผ องกรนควสมเสททยงอรตรสแลกเปลททยน เพรทอเททยบกรบคช สสกทลเงมน
บสท ณ วรนทททคสส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสช วนกสรทสสสรญญสปผ องกรนควสมเสททยงดผ สนอรตรสแลกเปลททยนประมสณ
รผ อยละ 75
• ดรชนท 3 Month USD LIBOR ปรร บดผ วยอรตรสแลกเปลททยนเพรทอเททยบกรบคช สสกทลเงมนบสท ณ วรนทททคสส นวณผลตอบ
แทน ตสมสรดสช วนทททไมช ไดผ ทสส สรญญสปผ องกรนควสมเสททยงดผ สนอรตรสแลกเปลททยนประมสณรผ อยละ 25
และไดผ เชรทอมตช อกรบดรชนทชทวน รดปร จจทบรนตรงน แตช วรนททท 15 ธ.ค. 2563
2. ผลกสรดสสเนมนงสนยผ อนหลรงตสมปท ปฏมทนม
ผลกสรดสสเนมนงสนของกองททน
1.50%

1.06%

1.00%

0.47%

0.50%

0.00%

0.00%

% ตช อปท

-0.50%

-0.45%

-1.00%

-0.45%
-1.00%

-1.50%
-2.00%
-2.50%

-2.12%

-3.00%
-3.50%

-3.12%
2560

2561

กองทถน

2562

2563

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงแตน
ซ วนว จวดตวงกองทถ
ซ
นจนถนงววนทคาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวซน

K-ART
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ผลการดคาเนมนงานของกองทถน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD
ผลกสรดสสเนมนงสนของกองททนตช สงประเทศ
4.00%

3.01%

3.00%

% ตช อปท

2.00%

2.60%

2.08%

1.70%

1.00%
0.00%

0.00%
-1.00%
-2.00%
-3.00%

-2.08%
2561

2562

กองทถน

For MOM_K-ART

2563

ดวชนทชท ซววดของกองทถน

3. กองททนนทเน คยมทผลขสดททนสผงสทดในชช วงเวลส 5 ปท ครอ -10.62%

* กรณทกองททนจรดตรงน ไมช ครบ 5 ปท จะแสดงคช สทททเกมดขนนน นรบตรงน แตช จรดตรงน กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนมนงสน (standard deviation) ครอ 5.30% ตช อปท
* กรณทกองททนจรดตรงน ไมช ครบ 5 ปท จะแสดงคช สทททเกมดขนนน นรบตรงน แตช จรดตรงน กองททน

5. ควสมผรนผวนของสช วนตช สงผลกสรดสสเนมนงสนและดรชนทชทวน รด (Tracking Error : TE) ครอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชผ เปรท ยบเททยบผลกสรดสสเนมนงสน ณ จทดขสย ครอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนมนงสนยผ อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนททท 30 มมถทนสยน 2564
K-ART
ตววชท ซววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ซววด *

YTD

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปท *

3 ปท *

5 ปท *

3.21
N/A
6.22
N/A

1.73
N/A
6.12
N/A

3.21
N/A
6.22
N/A

-3.70
N/A
5.75
N/A

-1.56
N/A
5.34
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปท * ตรงน แตช จรดตรงน *
N/A
N/A
N/A
N/A

-0.57
N/A
5.30
N/A

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-ART
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนมนงสนยผ อนหลรงของกลทชม US Equity ณ วรนททท 30 มมถทนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนมนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนมนงสนของกองททน K-ART
ผลกสรดสสเนมนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท

5 ปท

10 ปท

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

17.94

24.35

59.92

25.35

24.82

12.86

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

12.58

16.12

44.17

15.87

17.74

12.83

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

8.62

15.67

40.90

15.03

14.13

11.35

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

8.22

13.73

38.40

10.10

12.31

7.98

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

2.11

8.35

36.05

0.65

10.98

3.43

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนมนงสน (%)
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท

5 ปท

10 ปท

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

11.13

13.03

14.74

16.25

13.63

13.11

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

11.55

13.38

15.04

17.77

14.71

13.15

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

14.85

17.20

18.29

18.89

15.10

13.19

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

20.29

20.64

22.39

22.49

18.29

14.11

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

30.65

33.75

30.26

27.35

19.88

16.26

8. ผลกสรดสสเนมนงสนยผ อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class
I2 USD ณ วรนททท 30 มมถทนสยน 2564
(%)
กองททน
YTD
3 เดรอน 6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
ตรงน แตช จรดตรงน
กองทถนหลวก
3.20
1.66
3.20
-3.50
0.01
N/A
N/A
1.88
Benchmark
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
หมายเหตถ : Benchmark : ไมนมท
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขน ซนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท
https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/products/290119/blackrock-americas-divers-eq-abs-return-i2-usd-fund
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ขผ อมผลอรทนๆ
นโยบสยกสรจช สยเงมนปร นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผผผดผแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วรนทททจดทะเบทยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงมนททนโครงกสร

6 ตถลาคม 2560
ไมนกคาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
286.26 ลข านบาท
มผลคช สหนช วยลงททน (NAV)
9.7885 บาท/หนนวย
ซรทถอกน ววและขสยคร
นหนชเวลา
วยลงทท
นทคาการซซ ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทคนาทคการซซ
าการซซซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทคาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
550,000 บาท
550,000 บาท
มม550,000
ลคนาขวนตค
ซ บาท
ทาของการซซ ซอครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตค
ซ ทาของการซซ ซอครวงซ ถวดไป
ทถกววนทคาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทคววานการขายคซ
ทคาการซซ ซอขาย
ทถกน.
ววนทคาการซซ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตค
ซ ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตค
ซ ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคซน

T+4 คซอ 4 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+2 คซนเงมน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชรทอผผผจรดกสรกองททน
อรตรสสช วนหมทนเวทยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

K-ART

คถณชถณหวรรณ ขวตตมนานนทย (ผมขจดว การกองทถนทางเลซอก), เรมท มบรม หาร 6 ตถลาคม 2560

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 0.32%
(กรณทกองทถนจวดตว ซงไมนถงน 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทถ
ซ
น)
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ผผผสนรบสนทนกสรขสยหรร อรร บซรอน ครน

K-ART

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสมกรไทย
ททมบรม หารความสวมพวนธยธรถ กมจลมกคข าบถคคลและสาขา ธนาคารกสมกรไทย
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน) เพซทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ซ จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอปง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จคากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จคากวด
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บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จคากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ซอขายหนนวยลงทถน เวปลธย เมจมก จคากวด
ตมดตช อสอบถสม / รร บหนรงสรอชทชน วน /
รผ องเรทยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จคากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทททอสจกช อใหผ เกมด
ควสมขรดแยผ งทสงผลประโยชนร

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณทสงวนสมทธมไมช ขสยหนช วยลงททน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซนงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถนงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสนวนซนงท จวดใหข มทขน ซนและดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ซ ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จนงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซนงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตปมจคานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงซ และอยมภน ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสซอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ซมมไดข เปป นการแสดงวนาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถนง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ซชวนสนวนสรถปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทคาใหข ผข อม ซทนสคาควญผมด
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คสสอธมบสยเพมทมเตมม

- ควสมเสททยงจสกกสรผมดนรดชสสระหนทขน องผผผออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถนง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซนงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ซ โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตคทากวนา
นนาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธมบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนท ซไดข ตามกคาหนด

ตคทากวนา
BBB

ตคทากวนา
BBB(tha)

ตคทากวนา
Baa

ตคทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนท ซไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชคาระหนท ซ
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ
ชคาระหนท ซไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนท ซไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสททยงจสกควสมผรนผวนของมผลคช สหนช วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณทกองททนรวมตรสสสรหนท น เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซนงท ขน ซนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขน ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกปจะสมงขน ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนข าจะมทการซซ ซอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา
(2) กรณทกองททนรวมตรสสสรททน หมายถนง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขน ซนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปป นตข น ซนงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอรตรสแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถนง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขน ซนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจนงเปป นเครซท องมซอสคาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซนงท ทคาไดข ดงว ตนอไปนท ซ
- ปผ องกรนควสมเสททยงทรงน หมดหรรอเกรอบทรงน หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปผ องกรนควสมเสททยงบสงสช วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปผ องกรนควสมเสททยงตสมดทลยพมนมจของผผผจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขน ซนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมน
- ไมช ปผองกรนควสมเสททยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผผผออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสททยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวซน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสททยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนนงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อรตรสสช วนหมทนเวทยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) ครอ ปรม มาณการซซ ซอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคคานวณจากมมลคนาทททตคทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ ซอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซนงท สะทข อนใหข เหปนถนง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตคทา ดวงนวซน กองทถนรวมนท ซจนงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART)
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสียง และผลตอบแทน
ทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนเปิ ดเค อิควิตีแอบโซลูทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมีความ
ซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว/ ไป เนื/ องจากกองทุน K-ART ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที/ลงทุนในสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าที/มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) ให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-ART มีความเสี/ยงมากกว่ากองทุนรวมที/ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง
2. กองทุนต่างประเทศที/กองทุน K-ART เข้าไปลงทุน มีการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) แม้ว่าการเพิ/มสถานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ/มโอกาสใน
การรับผลตอบแทนของกองทุนให้สงู ขึ น แต่ก็อาจทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงขึ นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที/ส่งผลกระทบเชิง
ลบกับกองทุน ผลจากการเพิ/มสถานะการลงทุนจะทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงมาก
ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขที/บญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลที/ปรากฏในเอกสารนี
เป็ นข้อมูลเบื องต้นเกี/ยวกับความเสี/ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) รวมถึงความเสี/ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ/งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี ชวน ที/ขา้ พเจ้าได้รบั
ทราบไปก่อนหน้านี เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที/จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื/อนไขที/ปรากฏในหนังสือ
ชี ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี/มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่
20 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 40 ล้านบาทขึ นไป
ทังนี ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี สิ น ) ตัง แต่ 50 ล้า นบาทขึ นไป ทัง นี สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ/งใช้เป็ นที/พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตังแต่ 4 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัวP เงินคลัง พันธบัตร ตัวP เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที/จะ
ซื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตังแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 20 ล้านบาทขึ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที/.......................................................................
สําหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื อคืนหน่ วยลงทุน

หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART)
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสียง และผลตอบแทน
ทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนเปิ ดเค อิควิตีแอบโซลูทรีเทิรน์ ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมีความ
ซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว/ ไป เนื/ องจากกองทุน K-ART ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที/ลงทุนในสัญญา
ซื อขายล่วงหน้าที/มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) ให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-ART มีความเสี/ยงมากกว่ากองทุนรวมที/ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง
2. กองทุนต่างประเทศที/กองทุน K-ART เข้าไปลงทุน มีการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื/อเพิ/มสถานะการลงทุนให้มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) แม้ว่าการเพิ/มสถานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ/มโอกาสใน
การรับผลตอบแทนของกองทุนให้สงู ขึ น แต่ก็อาจทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงขึ นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที/ส่งผลกระทบเชิง
ลบกับกองทุน ผลจากการเพิ/มสถานะการลงทุนจะทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงมาก
ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…. เลขที/บญ
ั ชีกองทุน ………………………….……………… รับทราบว่าข้อมูลที/ปรากฏในเอกสารนี
เป็ นข้อมูลเบื องต้นเกี/ยวกับความเสี/ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิ ดเค อิควิตแอบโซลู
ี
ทรีเทิรน์
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (K-ART) รวมถึงความเสี/ยง และคําเตือนในการลงทุน ซึ/งปรากฏอยูใ่ นหนังสือชี ชวน ที/ขา้ พเจ้าได้รบั
ทราบไปก่อนหน้านี เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที/จะผูกพันตนเองตามข้อกําหนดและเงื/อนไขที/ปรากฏในหนังสือ
ชี ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้า เป็ นผูท้ ี/มีเงินเป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตังแต่
20 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 40 ล้านบาทขึ นไป
ทังนี ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที/ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึงนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
 มี สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ (สิ น ทรัพ ย์หัก ด้ว ยหนี สิ น ) ตัง แต่ 50 ล้า นบาทขึ นไป ทัง นี สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วไม่ นั บ รวมมูล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ ซึ/งใช้เป็ นที/พกั อาศัยประจํา
 มีรายได้ต่อปี ตังแต่ 4 ล้านบาทขึ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัวP เงินคลัง พันธบัตร ตัวP เงิน หน่ วยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที/จะ
ซื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าตังแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป หรือในกรณีที/นับรวมเงินฝากแล้วมีเงิน
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่ 20 ล้านบาทขึ นไป
..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที/.......................................................................
สําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

