
ขขอมมล ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562

กองททนเพพพอผผผลงททนสถาบบน

หนบงสพอชช ชชวนสสวนสรทปขผอมผลสสาคบญ
กองททนเปป ดเคแอสเซซท โกลบอล ฟป กซซอปนคบม 4
KAsset Global Fixed Income 4 Fund : KGF4

• กองททนรวมตราสารหนช ช
• กองททนรวมทชพเนผนลงททนแบบมชความเสชพยงตสางประเทศ

บรปษบทหลบกทรบพยซจบดการกองททนกสปกรไทย จสากบด

การเขผารสวมตสอตผานททจรปต : ไดผรบบการรบบรอง CAC

  คทณกสาลบงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนช ชเหมาะกบบใคร?

  คทณตผองระวบงอะไรเปซ นพปเศษ?

  สบดสสวนของประเภททรบพยซสปนทชพลงททน

  คสาธรรมเนชยม

  ผลการดสาเนปนงาน

  ขผอมผลอพพนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมสใชสการฝากเงปน

1 / 13  



  คทณกสาลบงจะลงททนอะไร?

• กองทถนจะลงทถนในตราสารหนท นภาครวฐ และเอกชน เงมนฝากหรรอตราสารเททยบเททาเงมนฝาก 

• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลทวงหนขาทททมมไดขมทววตถถประสงคคเพรทอลดความเสททยง (Non-Hedging) เพรทอเพมทม

ประสมทธมภาพบรมหารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)  

• กองทถนจะไมทททาธถรกรรมการขายหลวกทรวพยคทททตของยรมมาเพรทอการสทงมอบ (short sell) และจะไมทลงทถนในตราสารหนท น

ทททมทอวนดวบความนทาเชรทอถรอตททากวทาทททสามารถลงทถนไดข (non – investment grade) และตราสารหนท นทททไมทไดขรวบการจวด

อวนดวบความนทาเชรทอถรอ (Unrated Securities) เวขนแตทตราสารหนท นนว นนไดขรวบการจวดอวนดวบความนทาเชรทอถรอทททสามารถลง

ทถนไดข (Investment grade) ขณะทททกองทถนลงทถน และตทอมาถมกปรวบลดอวนดวบความนทาเชรทอถรอลดลงตททากวทาอวนดวบ

ความนทาเชรทอถรอทททสามารถลงทถนไดข กองทถนยวงคงถรอหรรอมทไวขซซทงตราสารหนท นดวงกลทาวตทอไปไดข

ประววตมความเปป นมาของกองทถน 

กองทถนเปม ดเคแอสเซปท โกลบอล ฟม กซคอมนควม 4 (KGF4) เปป นกองทถนรวมตราสารแหทงหนท น จดทะเบทยนเปป นกองทถนเปม ด

เมรทอววนททท 28 ธวนวาคม 2548 โดยบรมษวทจวดการไดขรวบมตมจากผมขถรอหนทวยลงทถน เมรทอววนททท 6 กรกฎาคม 2561 และไดขรวบ

ความเหปนชอบจากสทานวกงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมรทอววนททท 2 สมงหาคม 2561 ใหขดทาเนมนการรวมกองทถนเปม ดเคแอ

สเซปท โกลบวล ฟม กซคอมนควม 3 (KGF3)  เขขากวบกองทถนเปม ดเคแอสเซปท โกลบอล ฟม กซคอมนควม 4 (KGF4) เนรทอง

จากนโยบายการลงทถนและการบรมหารจวดการกองทถนมทความใกลขเคทยงกวน ททาใหขกองทถนไดขรวบผลประโยชนคจากการ

บรมหารจวดการกองทถนทททมทประสมทธมภาพมากขซ นน 

ในการนท น บรมษวทจวดการไดขดทาเนมนการรวมกองทถนดวงกลทาว โดยขายหรรอโอนทรวพยคสมน สมทธมและหนขาทททของกองทถนเปม ดเค

แอสเซปท โกลบวล ฟม กซคอมนควม 3 (KGF3) ทว นงหมดใหขแกทกองทถนเปม ดเคแอสเซปท โกลบอล ฟม กซคอมนควม 4 (KGF4) และเลมก

กองทถนเปม ดเคแอสเซปท โกลบวล ฟม กซคอมนควม 3 (KGF3) ในววนททท 28 สมงหาคม 2561

กลยททธซในการบรปหารจบดการลงททน
มถทงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวทาดวชนทชท นววด

  กองททนรวมนช ชเหมาะกบบใคร?

• ผมขลงทถนสถาบวนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวทาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตททากวทาหถขนได • กองทถน

เหมาะสทาหรวบการลงทถนระยะปานกลางถซงระยะยาว

กองททนรวมนช ชไมสเหมาะกบบใคร
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• เนรทองจากกองทถนสามารถไถทถอนไดขรายสวปดาหค จซงไมทเหมาะกวบผมขลงทถนทททตของการสภาพคลทองในการซร นอขายไดขทถก

ววนททาการ • ผมขลงทถนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจทานวนเงมนทททแนทนอน หรรอรวกษาเงมนตขนใหขอยมทครบ • ผมขลงทถนทททตของ

การลงทถนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคถณภาพดทสภาพคลทองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของราคาตททา เนรทองจาก

กองทถนรวมนท นไมทถมกจทากวดโดยกฎเกณฑคใหขตของลงทถนในทรวพยคสมนดวงกลทาวเชทนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน

ทสาอยสางไรหากยบงไมสเขผาใจนโยบาย และความเสชพยงของกองททนนช ช

- อสานหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถามผมขสนวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ

- อยสาลงททนหากไมทเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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  คทณตผองระวบงอะไรเปซ นพปเศษ?

คสาเตพอนทชพสสาคบญ

กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร นอขายลทวงหนขาเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรมหารการลงทถน ททาใหขกองทถนนท นมทความเสททยงมากกวทา

กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยคอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชขเงมนลงทถนในจทานวนทททนขอยกวทาจซงมทกทาไร/ขาดทถนสมงกวทาการลงทถนใน

หลวกทรวพยคอขางอมงโดยตรง

แผนภาพแสดงตสาแหนสงความเสชพยงของกองททนรวม
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ปบจจบยความเสชพยงทชพสสาคบญ

ความเสชพยงจากการผปดนบดชสาระหนช ชของผผผออกตราสาร (credit risk)

Gov.bond/AAA AA, A BBB

อวนดวบความนทาเชรทอถรอสทวนใหญทของกองทถน สมงตททา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสพากวสา BBB unrated

ตสพากวสา BBBAA, A BBBAAA

อวนดวบความนทาเชรทอถรอสทวนใหญทของกองทถนตททา สมง

credit rating ตาม 

international credit 
unrated

หมายเหตถ :  แรเงากรณททททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนทาเชรทอถรอ (credit rating) นว นนเกมนกวทา 20% ของ NAV

ความเสชพยงจากความผบนผวนของราคาหลบกทรบพยซ (market risk)

ตสพากวสา 3 เดพอน 3 เดพอน ถถง 1 ปช 1 ปช  ถถง 3 ปช 3 ปช  ถถง 5 ปช มากกวสา 5 ปช
(7.50 ปช )

สมงตททา

อายถเฉลททยของทรวพยคสมน

ทททลงทถน

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

ตททา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดทาเนมนงาน (SD)

ความเสชพยงจากการกระจทกตบวลงททนในผผผออกรายใดรายหนถพง (high issuer concentration risk)

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

ตททา สมง

การกระจถกตววลงทถนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตถ: คทานวณจากผลรวมของนท นาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตทละรายทททกองทถนลงทถนมากกวทา 10% ของ NAV

ทบ ชงหมด/
เกพอบทบ ชงหมด

บางสสวน ไมสปผ องกบนดทลยพปนปจ

ตททา สมง

ความเสชพยงจากการเปลชพยนแปลงของอบตราแลกเปลชพยน (exchange rate risk)

การปข องกวนความเสททยง fx

*คทณสามารถดผขผอมผลเพปพมเตปมไดผทชพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ

กระทรวงการคลวงคท นาประกวน

: 45.87%

หถขนกมข  ตวตวแลกเงมน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรมษวทเอกชน

: 23.82%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรรอผมขคท นาประกวน : 18.83%

หถขนกมข  ตวตวแลกเงมน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรมการทางการเงมน

: 6.77%

เงมนฝาก

หรรอตราสารเทททยบเททาเงมนฝาก

: 6.34%

กลถทมตราสารอรทน ๆ : -1.65%
พวนธบวตรรวฐวมสาหกมจ :

0.02%

  สบดสสวนของประเภททรบพยซสปนทชพลงททน

กลทสมตราสารหนช ชทชพมชมผลคสาการลงททนสผงสทด 5 อบนดบบแรก

(% NAV)
45.87%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคท นาประกวน 

23.82%หถขนกมข  ตวตวแลกเงมน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรมษวทเอกชน 

18.83%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรรอผมขคท นา

ประกวน 

6.77%หถขนกมข  ตวตวแลกเงมน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรมการทางการเงมน 

6.34%เงมนฝาก หรรอตราสารเทททยบเททาเงมนฝาก 

-1.65%กลถทมตราสารอรทน ๆ 

0.02%พวนธบวตรรวฐวมสาหกมจ 

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562 ทว นงนท น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจถบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลบกทรบพยซหรพอตราสารหนช ชทชพมชมผลคสาการลงททนสผงสทด 5 อบนดบบแรก

(% NAV)
11.92%พวนธบวตรรวฐบาล ตทางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)  (Aaa)

7.84%พวนธบวตรรวฐบาล ตทางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)  (A1)

5.50%Fannie Mae (FANNIE)  (Aaa)

5.37%พวนธบวตรรวฐบาล ตทางประเทศ (INTERNATIONAL BOND)  (Baa2)

4.97%บมจ.ธนาคารไทยพาณมชยค (SCB)  (AA+(tha))

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562 ทว นงนท น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจถบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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นส ชาหนบกการลงททนตามอบนดบบความนสาเชพพอถพอ

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตททากวทา BBB

unrated

0.00%

5.10%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
มต

ตราสารหนช ชในประเทศ

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562

AAA

AA

A

BBB

ตททากวทา BBB

Unrated

30.31%

15.59%

25.16%

25.44%

0.05%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
มต

ตราสารหนช ชตสางประเทศ credit rating ตาม international rating scale

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562
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  คสาธรรมเนชยม

* คทาธรรมเนทยมมทผลกระทบตทอผลตอบแทนทททคถณจะไดขรวบ ดวงนว นน คถณควรพมจารณาการเรทยกเกปบคทาธรรมเนทยมดวงกลทาวกทอนการลงทถน *

คสาธรรมเนชยมทชพเรชยกเกซบจากกองททนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนค นายทะเบทยน คทาใชขจทายอรทนๆ รวมคทาใชขจทาย

เกปบจรมง 0.3317

เกปบจรมง 0.0321 เกปบจรมง 0.0000
เกปบจรมง 0.0600

เกปบจรมง 0.4238สมงสถดไมทเกมน 0.3745

สมงสถดไมทเกมน 0.0535 สมงสถดไมทเกมน 0.0000

สมงสถดไมทเกมน 1.0700

สมงสถดไมทเกมน

1.8750

คสา
ธร
รม
เน
ชยม

ทชพเ
รชย
กเ
กซบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข

อง
 N

AV

คสาธรรมเนชยมทชพเรชยกเกซบจากกองททน

หมายเหตถ : คทาธรรมเนทยมผมขทททไดขรวบมอบหมายใหขจวดการลงทถนในตทางประเทศ : อวตราไมทเกมน 0.3745% ตทอปท ของ NAV 

คทาธรรมเนทยมผมขดมแลผลประโยชนค จะรวมคทาธรรมเนทยมและหรรอคทาใชขจทายของผมขรวบฝากหลวกทรวพยคหรรอทรวพยคสมนในตทางประเทศซซทงจะเรทยกเกปบไมทเกมน

อวตรา 0.1070% ตทอปท ของ NAV

คทาใชขจทายอรทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บวญชทลทาสถดของกองทถน

คทาธรรมเนทยมดวงกลทาวรวมภาษทมมลคทาเพมทม ภาษทธถรกมจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสาธรรมเนชยมทชพเรชยกเกซบจากผผผถพอหนสวย (% ของมผลคสาซพ ชอขาย)

     รายการ สผงสทดไมสเกปน เกซบจรปง

คทาธรรมเนทยมการขายหนทวยลงทถน (Front-end Fee) ไมทมทไมทมท

คทาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนทวยลงทถน (Back-end Fee) ไมทมทไมทมท

คทาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนทวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คทาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนทวยลงทถนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คทาธรรมเนทยมการโอนหนทวยลงทถน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คทาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจทายจรมง

หมายเหตถ : ไมทเปม ดใหขสวบเปลททยนหนทวยลงทถน
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  ผลการดสาเนปนงาน

* ผลการดทาเนมนการในอดทต มมไดขเปป นสมทงยรนยวนถซงผลการดทาเนมนงานในอนาคต *

1. ดบชนชชช ชวบดของกองททน (Benchmark) คพอ ดบชนช Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN 
VALUE Unhedged USD  โดยมชรายละเอชยดดบงนช ช  
• ดบชนช Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรบบดผวยตผนททน
การปผ องกบนความเสชพยงอบตราแลกเปลชพยน เพพพอเทชยบกบบคสาสกทลเงปนบาท ณ วบนทชพคสานวณผลตอบแทน ตามสบดสสวน
การทสาสบญญาปผ องกบนความเสชพยงดผานอบตราแลกเปลชพยนประมาณรผอยละ 75 
• ดบชนช Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรบบดผวยอบตรา
แลกเปลชพยนเพพพอเทชยบกบบคสาสกทลเงปนบาท ณ วบนทชพคสานวณผลตอบแทน ตามสบดสสวนทชพไมสไดผทสาสบญญาปผ องกบนความ
เสชพยงดผานอบตราแลกเปลชพยนประมาณรผอยละ 25
* กสอนวบนทชพ 1 ม.ค. 2561 ใชผ MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) และ JP Morgan Global 
Government Bond Index 1-3 years (excluding Japan) hedged into USD (85%) และไดผเชพพอมตสอกบบดบชนชชช ชวบด
ปบจจทบบนตบ ชงแตสวบนทชพ 1 ม.ค. 2561

2. ผลการดสาเนปนงานยผอนหลบงตามปช ปฏปทปน

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

3.33%

-2.74%

8.76%

6.07%

1.72%

10.00%

3.94%
3.39%

1.96%

6.53%

0.13%

4.47%

8.07%

5.19%

-1.62%

9.89%

0.26%

5.26% 5.58%

-1.99%

กองทถน ดวชนทชท นววดของกองทถน

%
 ต
สอ
ปช

ผลการดสาเนปนงานของกองททน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดทาเนมนงานตว นงแตทววนจวดตว นงกองทถนจนถซงววนททาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนว นน

3. กองททนนช ชเคยมชผลขาดททนสผงสทดในชสวงเวลา 5 ปช  คพอ -4.26%

4. ความผบนผวนของผลการดสาเนปนงาน (standard deviation) คพอ 4.70% ตสอปช

5. ความผบนผวนของสสวนตสางผลการดสาเนปนงานและดบชนชชช ชวบด (Tracking Error : TE) คพอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพพพอใชผเปรชยบเทชยบผลการดสาเนปนงาน ณ จทดขาย คพอ Global Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge

 * กรณชกองททนจบดตบ ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสาทชพเกปดขถ ชนนบบตบ ชงแตสจบดตบ ชงกองททน

 * กรณชกองททนจบดตบ ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสาทชพเกปดขถ ชนนบบตบ ชงแตสจบดตบ ชงกองททน
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7. ผลการดสาเนปนงานยผอนหลบงแบบปบกหมทด ณ วบนทชพ 28 มปถทนายน 2562 (%) 

3 เดพอน 6 เดพอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตบ ชงแตสจบดตบ ชง *YTD

KGF4 1.49 3.54 11.63 3.42 4.84 4.42 2.423.54

ตววชท นววด 2.23 3.96 3.26 2.33 3.52 4.05 4.233.96

ความผวนผวนของกองทถน 2.39 2.21 8.49 5.36 4.70 3.81 3.732.21

ความผวนผวนของตววชท นววด 3.03 2.89 2.93 2.37 2.23 2.83 3.512.89

หมายเหตถ : * รข อยละตทอปท

วมธทการคทานวณผลการดทาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดทาเนมนงานของกองทถนรวม

ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจถบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตารางแสดงผลการดสาเนปนงานยผอนหลบงของกลทสม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ณ วบนทชพ 28 
มปถทนายน 2562

ผลการดสาเนปนงาน (%)
6 เดพอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดพอน

3.09 3.396.67 5.66 2.81 4.90เปอรคเซปนตคไทลคททท 5

2.31 2.045.35 4.88 0.33 4.26เปอรคเซปนตคไทลคททท 25

2.02 1.674.56 4.12 -0.41 4.13เปอรคเซปนตคไทลคททท 50

0.81 -0.483.52 2.74 -0.80 0.44เปอรคเซปนตคไทลคททท 75

-2.79 -3.75-4.63 -5.43 -3.62 -0.68เปอรคเซปนตคไทลคททท 95

ความผบนผวนของผลการดสาเนปนงาน (%)
6 เดพอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดพอน

1.32 1.861.49 1.66 2.70 2.95เปอรคเซปนตคไทลคททท 5

1.92 2.011.83 1.88 3.36 4.15เปอรคเซปนตคไทลคททท 25

2.32 2.322.44 2.30 4.36 4.20เปอรคเซปนตคไทลคททท 50

3.33 2.983.19 3.47 4.44 6.89เปอรคเซปนตคไทลคททท 75

4.87 5.825.07 6.33 6.24 8.31เปอรคเซปนตคไทลคททท 95
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  ขผอมผลอพพนๆ

ไมทเกมนปท ละ 2 ครว นง เมรทอกองทถนมทกทาไรสะสมหรรอกทาไรสถทธม ไมทททาใหขเกมดผลขาดทถนสะสมในงวดนว นน โดยจทาย

ในอวตราไมทตททากวทารข อยละ 50 ของกทาไรสะสมหรรอกทาไรสถทธมนว นนๆ ทว นงนท น ตามทททบรมษวทจวดการพมจารณาเหปน

สมควร

นโยบายการจสายเงปนปบนผล

ครว นงททท ววนปม ดสมถดทะเบทยน ววนจทายเงมนปวนผล เงมนปวนผลตทอหนทวย (บาท)

 5 1 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562  0.25

 4 3 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561  0.05

 3 30 มมถถนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560  0.15

 2 15 กรกฎาคม 2559 28 กรกฎาคม 2559  0.35

 1 31 ตถลาคม 2555 14 พฤศจมกายน 2555  0.24

จทายเงมนปวนผล ทว นงหมดจทานวน 5 ครว นง รวมเปป นเงมน 1.04 บาท

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยคผผผดผแลผลประโยชนซ

28 ธวนวาคม 2548วบนทชพจดทะเบชยน

ไมทกทาหนดอายทโครงการ

จสานวนเงปนททนโครงการ 5,000 ลขานบาท

ขนาดกองททน

มผลคสาหนสวยลงททน (NAV)

6,439.49 ลขานบาท

12.8789 บาท/หนทวย

ซพ ชอและขายคพนหนสวยลงททน ววนททาการซร นอ ทถกววนททาการสถดทขายของสวปดาหค เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

10,000,000 บาท10,000,000 บาท 10,000,000 บาทมมลคทาขว นนตททาของการซร นอครว นงแรก

ไมทกทาหนดไมทกทาหนด ไมทกทาหนดมมลคทาขว นนตททาของการซร นอครว นงถวดไป

ทถกววนททาการสถดทขายของสวปดาหค เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ววนททาการขายครน

ไมทกทาหนดมมลคทาขว นนตททาของการขายครน

ไมทกทาหนดยอดคงเหลรอขว นนตททา

ระยะเวลาการรวบเงมนคทาขายครน

(ประกาศ NAV T+1)

 www.kasikornasset.comคถณสามารถตรวจสอบมมลคทาทรวพยคสมนรายววนไดขททท :

T+5 ครอ 5 ววนททาการหลวงจากววนททารายการขายครน

รายชพพอผผผจบดการกองททน คถณกวนตยา  พสถหมรวญนมกร (ผมขจวดการกองทถนทางเลรอก), เรมทมบรมหาร 26 กถมภาพวนธค 2561

อบตราสสวนหมทนเวชยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เททากวบ 179.26%

(กรณทกองทถนจวดตว นงไมทถซง 1 ปท จะแสดงคทาตว นงแตทจวดตว นงกองทถน)

ธนาคารกสมกรไทย จทากวด (มหาชน)ผผผสนบบสนทนการขายหรพอรบบซพ ชอคพน
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ตปดตสอสอบถาม / รบบหนบงสพอชช ชชวน / บรมษวทหลวกทรวพยคจวดการกองทถนกสมกรไทย จทากวด

รผองเรชยน ทททอยมท : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400

โทรศวพทค : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

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

ธทรกรรมทชพอาจกสอใหผเกปด
ความขบดแยผงทางผลประโยชนซ

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกทอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนคไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขายหนสวยลงททน กองทถนสงวนสมทธมทททจะไมทเสนอขายหนทวยลงทถนของกองทถนกวบหรรอเพรทอประโยชนคของประเทศ

สหรวฐอเมรมกา พลเมรองสหรวฐอเมรมกา หรรอผมขทททมทถมทนฐานอยมทในสหรวฐอเมรมกา หรรอบถคคลซซทง

โดยปกตมมทถมทนทททอยมทในสหรวฐอเมรมกา รวมถซงกองทรวพยคสมนของบถคคลดวงกลทาวและบรมษวทหรรอ

หขางหถขนสทวนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดทาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

 - การลงทถนในหนทวยลงทถนไมทใชทการฝากเงมน รวมทว นงไมทไดขอยมทภายใตขความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน

ซซทงผมขลงทถนอาจไมทไดขรวบเงมนลงทถนครนเตปมจทานวน

 - ไดขรวบอนถมวตมจวดตว นง และอยมทภายใตขการกทากวบดมแลของสทานวกงาน ก.ล.ต

 - การพมจารณารทางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนทวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดขเปป นการแสดงวทาสทานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทถนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนทวยลงทถนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนสทวนสรถปขขอมมลสทาควญ ณ ววนททท 28 มมถถนายน 2562 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดทาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวทาขขอมมลดวงกลทาวถมกตของ ไมทเปป นเทปจ

และไมทททาใหขผมขอรทนสทาควญผมด
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คสาอธปบายเพปพมเตปม
- ความเสชพยงจากการผปดนบดชสาระหนช ชของผผผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนทาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทถน (credit rating) ซซทงเปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชทาระหนท น โดยพมจารณาจากผลการดทาเนมนงานทททผทานมาและฐานะการเงมน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยทอ ดวงตทอไปนท น

ระดบบ
การลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสาอธปบาย

ระดวบททท

นทาลงทถน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดมตสมงทททสถด มทความเสททยงตททาทททสถดทททจะไมทสามารถชทาระหนท น

  ไดขตามกทาหนด

  อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวทามทความเสททยงตททามากทททจะไมทสามารถ

  ชทาระหนท นไดขตามกทาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตททาทททจะไมทสามารถชทาระหนท นไดขตามกทาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมทสามารถชทาระหนท นไดขตามกทาหนด

ระดวบทททตททากวทา

นทาลงทถน

ตททากวทา

BBB

ตททากวทา

BBB(tha)

ตททากวทา

Baa

ตททากวทา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมทสามารถชทาระหนท นไดขตามกทาหนด

- ความเสชพยงจากความผบนผวนของมผลคสาหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณชกองททนรวมตราสารหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชทน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน 

ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตทางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชทน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมทกปจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากทอนหนขาจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตททาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยคสมนทททลงทถน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวทากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตททากวทา

(2) กรณชกองททนรวมตราสารททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคทาของหลวกทรวพยคทททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ นนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชทน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตทางประเทศ เปป นตขน ซซทงพมจารณาไดขจากคทา standard 

deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคทา SD สมง แสดงวทากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยคสมง

- ความเสชพยงจากการเปลชพยนแปลงของอบตราแลกเปลชพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตทอมมลคทาของหนทวยลงทถน เชทน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารคในชทวงทททเงมนบาทอทอน แตทขายททากทาไรในชทวงทททบาทแขปง กองทถนรวม

จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชทวงทททบาทแขปงและขายททากทาไรในชทวงทททบาทอทอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกวทาเดมมดขวยเชทนกวน ดวงนว นน การปข องกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครรทองมรอสทาควญในการบรมหารความเสททยงดวง

กลทาว ซซทงททาไดขดวงตทอไปนท น

-ปผ องกบนความเสชพยงทบ ชงหมดหรพอเกพอบทบ ชงหมด : ผมขลงทถนไมทมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

-ปผ องกบนความเสชพยงบางสสวน โดยตของระบถสวดสทวนการปข องกวนความเสททยงไวขอยทางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

-อาจปผ องกบนความเสชพยงตามดทลยพปนปจของผผผจบดการกองททนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปข องกวนความเสททยงขซ นนอยมทกวบดถลยพมนมจของผมขจวดการกองทถนรวมในการพมจารณาวทาจะปข องกวนความเสททยงหรรอไมท 

-ไมสปผ องกบนความเสชพยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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