รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยด จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค โกลดด เพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Gold RMF
KGDRMF

• กองททนรวมทรร พยด สปนทสงเลสอก
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมฟล ดเดอรด (Feeder Fund)
• กองททนรวมทลพเนข นลงททนแบบมลควสมเสลพยงตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยด สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน SPDR Gold Trust (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน SPDR Gold Trust (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองททนหลวกเนข นลงททนในทองคคาแทนงเพพทอสรข างผลตอบแทนกนอนหวกคนาใชข จาน ยใหข ใกลข เคทยงกวบการเคลพทอนไหวของ
ราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก
กลยททธด ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกมทงน สรข างผลตอบแทนใหข ใกลข เคทยงกวบการเคลพทอนไหวของราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพพทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสงทธงประโยชนนทางภาษท เมพทอปฏงบตว งตาม
เงพทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในทองคคาแทนง
• ผมขลงททนทททตของการกระจายการลงททนไปยวงทรวพยนสนง ทางเลพอก โดยมทเปขาหมายเพพทอใหข พอรน ตการลงททนโดยรวมของ
ผมขลงททนมทความผวนผวนลดลง
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงงนทททแนนนอน หรพ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสพอชท ชชวนฉบวบเตตม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ชดทพอ

KGDRMF
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• ราคาหลวกทรวพยนในตลาดหลวกทรวพยนททกองททนหลวกจดทะเบทยนอาจมากกวนาหรพ อนข อยกวนามมลคนาหนนวยลงททนของกองททนหลวก (NAV)
เนพทองจากมมลคนาทรวพยนสนง สททธงตอน หนนวยของกองททนหลวกเปลททยนแปลงไปตามมมลคนาตลาดของทองคคาทททกองททนหลวกถพอครองอยมน
ในขณะทททราคาของกองททนหลวกในตลาดหลวกทรวพยนเปลททยนไปตามอทปสงคนและหรพ ออทปทานของตลาดในขณะนวนช
• ผมขลงททนควรศศกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนนทางภาษท ททระบทไวข ในคมมน พอการลงททนในกองททนรวมเพพทอการเลท ชยงชทพ
• ผมขถพอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดข รวบสงทธงประโยชนนทางภาษท หากไมนปฏงบตว งตามเงพทอนไขการลงททนและจะตข องคพนสงทธง
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ชจะนคาไปจคาหนนาย,จนาย,โอน,จคานคาหรพ อนคาไปเปต นประกวนมงไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม

KGDRMF

3 / 15

ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยด (market risk)
ตคทา

ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน SPDR Gold Trust
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน SPDR Gold Trust
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตคทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยด สปนทลพลงททน
อพทน ๆ : -3.88%
เงงนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 2.53%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 101.35%

หลรกทรร พยด ทพ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
SPDR GOLD TRUST (WGOLD)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
101.35%
2.17%
0.28%
0.08%

หมายเหตท : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
ช ช คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวชน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
2.80

สมงสทดไมนเกงน 2.4075

2.40
2.00

สมงสทดไมนเกงน 1.6050

1.60
1.20
0.80

สมงสทดไมนเกงน 1.0700
เกตบจรงง 0.6520

เกตบจรงง 0.5350

0.40
0.00

เกตบจรงง 0.0535 สมงสทดไมนเกงน 0.1070 เกตบจรงง 0.0535

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนน

สมงสทดไมนเกงน 0.1605

นายทะเบทยน

เกตบจรงง 0.0100

คนาใชข จนายอพทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอพทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ชอคพนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

2.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : - คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยนเรท ยกเกตบเขข ากองททน อวตราไมนเกงน 0.75% ของมมลคนาซพ ชอขาย โดยปว จจทบนว ไมนเรท ยกเกตบ
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
กรณทททเปต นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อพทน : อวตราไมนเกงน 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทคาการลนาสทดกนอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
ปว จจทบนว เรท ยกเกตบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทคาการลนาสทดกนอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนนวยลงททน
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน SPDR Gold Trust
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
0.40

0.4000

0.4000

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

รวมคนาใชข จนาย
คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกตบจรง ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GOLD

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรท ยกเกตบจรง งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ช ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดข จากหนวงสพอชท ชชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนงนการในอดทต มงไดข เปตนสงงท ยพนยวนถศงผลการดคาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลรสคสทองคสสในสกทลเงปนดอลลสรด สหรร ฐ (LBMA Gold Price AM)
และปรร บดข วยตข นททนกสรปของกรนควสมเสลพยงดข สนอรตรสแลกเปลลพยน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
30.00%

22.18%23.57%

20.00%

% ตส อปล

10.00%
0.00%
-10.00%

14.89%16.23%

9.75% 10.67%
7.29% 8.84%

6.27%
-1.27% -0.93%

-1.55%

-3.98% -2.31%

-9.33% -8.50%

-4.23% -2.84%

-20.00%
-30.00%

-24.84%-25.85%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

กองททน

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท ชววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดคาเนงนงานตวงแตน
ช วนว จวดตวงกองทท
ช
นจนถศงววนทคาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวชน
ผลการดคาเนงนงานของกองททน SPDR Gold Trust
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
30.00%

24.81%24.61%
17.86%18.43%

20.00%
8.03% 8.10%

% ตส อปล

10.00%

12.81%12.66%

0.12%

0.00%

-1.94% -0.93%

-2.23%

-10.00%

-10.67%-12.11%

-20.00%
-30.00% -28.29%-27.33%
2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

For MOM_K-GOLD

KGDRMF

-4.15% -4.33%

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท ชววดของกองททน
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3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -17.79%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.47% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Commodities Precious Metals
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *

-4.23
-2.84
13.40
13.27

3.79
4.24
12.24
12.30

2.21
3.17
12.89
12.04

-4.23
-2.84
13.40
13.27

10.39
11.77
15.42
15.35

7.24
8.60
13.47
13.40

0.08
1.62
14.64
14.78

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
KGDRMF
ตววชท ชววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ชววด *

3.27
4.40
15.56
15.75

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคคานวณผลการดคาเนงนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KGDRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Commodities Precious Metals ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGDRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
เปอรน เซตนตนไทลนทท 5

3.77

6.01

5.23

11.71

7.37

0.86

เปอรน เซตนตนไทลนทท 25

3.49

5.61

4.67

11.21

6.61

0.40

เปอรน เซตนตนไทลนทท 50

3.20

2.09

-4.38

10.11

6.43

0.02

เปอรน เซตนตนไทลนทท 75

2.27

1.85

-4.95

9.56

6.17

-0.64

เปอรน เซตนตนไทลนทท 95

1.51

1.23

-5.98

9.00

5.05

-1.20

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

เปอรน เซตนตนไทลนทท 5

10.43

10.65

11.56

13.80

11.74

13.35

เปอรน เซตนตนไทลนทท 25

11.10

12.04

12.91

13.92

11.84

13.69

เปอรน เซตนตนไทลนทท 50

12.14

12.45

13.35

14.23

12.04

14.05

เปอรน เซตนตนไทลนทท 75

12.35

12.74

13.52

14.47

12.23

14.64

เปอรน เซตนตนไทลนทท 95

12.61

12.87

13.74

14.58

12.35

14.87

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน SPDR Gold Trust ณ วรนทลพ 31 ธรนวสคม 2564

(%)
ตรงล แตส จรดตรงล
N/A
N/A

กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
กองททนหลวก
-4.15
N/A
N/A
-4.15
12.12
9.29
1.18
Benchmark
-4.33
N/A
N/A
-4.33
12.17
9.52
1.66
หมายเหตท : Benchmark : LBMA Gold Price PM
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ชนไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจทบนว ไดข ทท http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

KGDRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนด

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

28 ธวนวาคม 2552
ไมนกคาหนด
10,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
4,242.31 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
14.7226 บาท/หนนวย
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทท
นทคาการซพ ชอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทคนาทคการซพ
าการซพชอ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตค
ช ทาของการซพ ชอครวงช แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตค
ช ทาของการซพ ชอครวงช ถวดไป
ททกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทคววานการขายคพ
ทคาการซพ ชอขาย
ททกน.
ววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตค
ช ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตค
ช ทา

500 บาท
ไมนกคาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคพน

T+4 คพอ 4 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยนสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KGDRMF

คทณพทรกานตน ศรท สขท (ผมขจดว การกองททนทางเลพอก), เรงท มบรง หาร 26 กทมภาพวนธน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 7.96%
(กรณทกองททนจวดตว ชงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ช จดว ตวงกองทท
ช
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KGDRMF

ธนาคารกสงกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จคากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยน บทยอนดน จคากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยน เมยนแบงกน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซพ ชอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จคากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซพ ชอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธน จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย ซทมงโกข จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน กสงกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เกทยรตงนาคงนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลตก จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรทรป จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส วงคเคอรน ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท ช จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณงชยน จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสงน จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนซนา จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ฟงลลงป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยน ไอรนา จคากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จคากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซพ ชอขายหนนวยลงททน เวตลธน เมจงก จคากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซพ ชอขายหนนวยลงททน แอสเซนดน เวลธน จคากวด
บรง ษวทฮววท เซนงเฮง โกลดน ฟงวเจอรน ส จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรง ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททนกสงกรไทย จคากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวชน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนด

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรพ อเพพทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมพองสหรวฐอเมรง กา หรพ อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรพ อบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถศงกองทรวพยนสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรพ อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ชนและดคาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

ช ทาของการสวงท ซพ ชอครวงช ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคคานศงถศงประโยชนนของผมข
กสรเปลลพยนแปลงมมลคส สขรนล ตสพสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตค
สรพงซสอล ครร งล ถรดไป
ถพอหนนวยลงททนเปตนสคาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม พอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตค
ช ทาของการสวงท ซพ ชอครวงช ถวดไป คคา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวตบไซตนของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม พอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนนจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
ช ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนคพนเตตมจคานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงช และอยมภน ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสพอชท ชชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ชมงไดข เปตนการแสดงวนาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท ชชวนของกองททนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวชน
ทวงนท
ช ช บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท ชชวนสนวนสรทปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดคาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปตนเทตจ
และไมนทคาใหข ผข อม พทนสคาควญผงด

KGDRMF

13 / 15

คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ช โดยพงจารณาจากผลการดคาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตคทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดข ตามกคาหนด

ตคทากวนา
BBB

ตคทากวนา
BBB(tha)

ตคทากวนา
Baa

ตคทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตคทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชคาระหนท ช
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ
ชคาระหนท ชไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซศงท ขศ ชนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ช
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ชย เชนน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมนกตจะสมงขศ ชนดข วย ดวงนวชนราคา
ตราสารหนท ชทททออกมากนอนหนข าจะมทการซพ ชอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ชนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ช
างประเทศ เปตนตข น ซศงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารน ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ชนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครพท องมพอสคาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทคาไดข ดงว ตนอไปนท ช
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ชนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมน
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณนททสงน ผลกระทบตนอการดคาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณนททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวชน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณนททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซพ ชอขายทรวพยนสนง ของกองททน
โดยคคานวณจากมมลคนาทททตคทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ชอทรวพยนสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยนสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยนสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซศงท สะทข อนใหข เหตนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททตคทา ดวงนวชน กองททนรวมนท ชจศงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปตนตข น
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