ขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

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

กองทรนเปป ดเค ไชนส ส หรขนทรน
K China Equity Fund
K-CHINA

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• 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?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงสนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: FIDFDFO:LX
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนจทนทททจดทะเบทยนในประเทศจทนและฮนองกง รวมถถงหทขนของบรส ษวทจดทะเบทยนของประเทศ
ออทนทททมทการดดาเนสนธทรกสจในจทนเปป นหลวก
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลอทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธธการบรส หารกองททนเชสงรทก (active management)
คทณสามารถศถกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-China-Focus-Fund-A-USD/FCFF/#

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชอทอมวนท ในการเตสบโตของเศรษฐกสจจทน และตข องการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนจทน
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงสนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซถงท อาจจะปรวบตววเพสทมสมงขถ ขนหรอ อลดลงจนตดทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทดาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ข 5 ปท ขถ ขนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงสนทททแนนนอน หรอ อรวกษาเงสนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสออชท ขชวนฉบวบเตปม หรอ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรส ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกเนข นลงททนในจทนทดาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนออทนทททมทนโยบายกระจาย
การลงททนในตลาดหทขนพวฒนาแลข วหรอ อกองททนออทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรอ อในหลายภมมสภาค และผมขลง
ททนอาจขาดททนหรอ อไดข รวบเงสนคอนตดทากวนาเงสนลงททนเรสท มแรก
• กองททนลงททนในสวญญาซอ ขอขายลนวงหนข าเพอทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจดานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงสนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จถงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกสด
วสกฤตการณธททไมนปกตส ทดาใหข กองททนไมนสามารถนดาเงสนกลวบเขข ามาในประเทศซถงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชดาระเงสนคนาขายคอน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกดาหนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวสตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงสนลงททนคอน
มากกวนาหรอ อนข อยกวนาเงสนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
ข ข ผมขลงททนควรศถกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวสตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสสนใจลงททน

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

ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนสนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม FINANCIALS

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงสนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
(% NAV)

ออทน ๆ : -0.59%
เงสนฝาก
หรอ อตราสารเททยบเทนาเงสนฝาก
: 1.84%

หนนวยลงททน : 98.75%

กองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
(% NAV)
FINANCIALS : 25.5%

OTHERS : 25.5%

INDUSTRIALS : 6.8%
ENERGY : 9.1%
CONSUMER
DISCRETIONARY : 14.1%

For MOM_K-CHINA

COMMUNICATION
SERVICES : 19.0%

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563
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5 / 16

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-USD (FIDELITY)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสสกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)

98.75%
1.44%
0.29%
0.11%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class
A-USD
FINANCIALS
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
ENERGY
INDUSTRIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

25.50%
19.00%
14.10%
9.10%
6.80%
25.50%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class
A-USD
CHINA MOBILE LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
TENCENT HLDGS LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563

K-CHINA

7.40%
7.30%
7.10%
6.30%
5.40%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพสจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกสน 4.0125
สมงสทดไมนเกสน 3.2100

เกปบจรสง 1.0700

สมงสทดไมนเกสน 1.0700
เกปบจรสง 0.0375 สมงสทดไมนเกสน 0.1605 เกปบจรสง 0.1070

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

สมงสทดไมนเกสน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรสง 1.2445

เกปบจรสง 0.0300

คนาใชข จนายออทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยออทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพสทม ภาษทธรท กสจเฉพาะหรอ อภาษทออทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
1.50%

เกปบจรปง
1.50%

1.50%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพสทมเตสม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมออทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรส ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซอ ขอคอนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรอ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-CHINA

7 / 16

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.9100

2.00
1.60

1.5000

1.5000

1.20
0.80
0.40

0.0000

0.00

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรส ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CHINA

หมายเหตท : กองททนตนางประเทศคอน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองททน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรส งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสออชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ

K-CHINA
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนสนการในอดทต มสไดข เปป นสสงท ยอนยวนถถงผลการดดาเนสนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ MSCI China Capped 10% Index (N) (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรน บ
ดข วยตข นทรนกสรปข องควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
47.03%

50.00%

37.09%

40.00%
30.00%

23.56%

% ตส อปช

20.00%
10.00%

15.47%

20.65%
11.95%

3.60% 3.49%

7.09%

12.10%

10.93%10.08%

0.00%

-1.45%

-10.00%
-20.00%

1.85% 2.75%

2.34%

-17.58%-16.23%

2553

2554

2555

2556

2557

กองททน

2558

2559

2560

-14.47%
-19.13%
2561

2562

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดดาเนสนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถถงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏสทสนนวขน
ผลการดดาเนสนงานของกองททน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
60.00%

50.17%

50.00%

41.24%

40.00%

% ตส อปช

30.00%
20.00%

16.24%

22.88%

10.00%

22.39%
9.89%

11.68%
3.66%

0.00%

3.15%

-8.08%
2555

2556

2557

2558

กองททน

For MOM_K-CHINA

K-CHINA

0.45%

-0.93%

-10.00%
-20.00%

14.50%

8.36%

-12.24%
2559

2560

-18.27%

2561

2562

ดวชนทชท ขววดของกองททน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -36.65%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 19.03% 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 Greater China Equity
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *

-7.09
17.50
28.59
26.61

12.39
23.92
24.23
23.18

2.32
21.83
30.47
28.48

4.58
33.70
24.48
23.07

-1.92
7.19
20.14
20.84

5.43
12.23
19.03
17.31

4.79
8.45
19.02
18.27

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563
K-CHINA
ตววชท ขววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท ขววด *

4.34
7.61
19.10
18.67

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วสธทการคดานวณผลการดดาเนสนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนสนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรส ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-CHINA
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Greater China Equity ณ วนนทชท 31 สปงหสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CHINA
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

28.33

31.79

45.15

15.51

18.14

7.20

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

24.45

23.93

36.04

7.80

9.71

6.21

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

22.91

20.36

26.99

5.34

6.64

4.75

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

12.39

-0.45

4.43

-3.11

1.50

1.09

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

5.26

-2.45

-1.60

-6.29

-2.47

-0.79

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

19.82

22.12

18.90

16.59

15.14

14.44

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

20.88

25.53

21.29

17.51

16.91

17.03

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

21.85

27.47

22.58

18.58

17.55

18.02

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

24.76

29.21

24.40

18.85

19.23

19.90

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

28.38

32.31

25.97

20.95

19.82

21.58

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD ณ วนนทชท 31
สปงหสคม 2563
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองททนหลวก
-5.80
13.10
3.50
7.00
0.30
7.50
N/A
12.30
Benchmark
16.70
24.40
22.10
33.20
8.00
12.40
N/A
13.10
หมายเหตท : Benchmark : MSCI China Capped 10% Index (N)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขถ ขนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท
https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-China-Focus-Fund-A-USD/FCFF/#

K-CHINA
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนเกสนปท ละ 4 ครวงข โดยจนายอวตราสนวนไมนเกสนรข อยละ 100 ของกดาไรสะสมหรอ อการเพสทมขถ ขนในสสนทรวพยธสทท ธส
จากการดดาเนสนงานประจดาแตนละงวดบวญชท (พสจารณาจนายททกสส ขนเดออน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)
ครวงข ททท
ววนปส ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงสนปว นผล
เงสนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
19
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.20
18
28 กทมภาพวนธธ 2562
14 มทนาคม 2562
0.20
17
30 พฤศจสกายน 2561
14 ธวนวาคม 2561
0.20
16
31 พฤษภาคม 2561
14 มสถนท ายน 2561
0.20
15
28 กทมภาพวนธธ 2561
14 มทนาคม 2561
0.20
14
30 พฤศจสกายน 2560
14 ธวนวาคม 2560
0.20
13
31 สสงหาคม 2560
14 กวนยายน 2560
0.20
12
31 พฤษภาคม 2560
14 มสถนท ายน 2560
0.25
28 กทมภาพวนธธ 2560
14 มทนาคม 2560
0.20
11
10
30 พฤศจสกายน 2559
14 ธวนวาคม 2559
0.20
จนายเงสนปว นผล ทวงหมดจด
ข
านวน 19 ครวงข รวมเปป นเงสน 4.85 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

4 พฤศจสกายน 2552
ไมนกดาหนด
20,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
7,129.08 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
10.1730 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทดาการซอ ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทดนาทดการซอ
าการซอขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนตด
ข ทาของการซอ ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตด
ข ทาของการซอ ขอครวงข ถวดไป
ททกววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทดววานการขายคอ
ทดาการซอ ขอขาย
ททกน.
ววนทดาการซอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตด
ข ทาของการขายคอน
ยอดคงเหลออขวนตด
ข ทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงสนคนาขายคอน

T+4 คออ 4 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายคอน
(ประกาศ NAV T+2 คอนเงสน T+4 เวลา 10.00 น.)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสนส รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CHINA

คทณชทณหวรรณ ขวตตสนานนทธ (ผมขจดว การกองททนทางเลออก), เรสท มบรส หาร 26 กทมภาพวนธธ 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 121.72%
(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CHINA

ธนาคารกสสกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทสสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮข าสธ จดากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสสน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวท ไทยสมททรประกวนชทวสต จดากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมอองไทยประกวนชทวสต จดากวด (มหาชน)
บรส ษวท เมอองไทยประกวนชทวสต จดากวด (มหาชน) เพอทอลมกคข ายมนสตลสงคธ
บรส ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซอ ขอขายหนนวยลงททน ฟสนโนมทนา จดากวด
บรส ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซอ ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมสโกข จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ กสสกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตสนาคสนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทรป จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วสคเคอรธ ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ทรท นทตท ข จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ทสสโกข จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณสชยธ จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ นายหนข าซอ ขอขายหนนวยลงททน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชนวท จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสสน จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ฟสนวนซนา จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ฟสนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ฟสลลสป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กสมเอปง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ อารธ เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จดากวด (มหาชน)
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บรส ษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จดากวด (มหาชน)
บรส ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เอเชทย เวลทธ จดากวด
บรส ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซอ ขอขายหนนวยลงททน เวปลธธ เมจสก จดากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรส ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททนกสสกรไทย จดากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสสกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธสน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกสดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสสทธสททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรอ อเพอทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรส กา พลเมอองสหรวฐอเมรส กา หรอ อผมขททมทถสทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรส กา หรอ อบทคคลซถงท
โดยปกตสมทถสทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรส กา รวมถถงกองทรวพยธสนส ของบทคคลดวงกลนาวและบรส ษวทหรอ อ
หข างหทขนสนวนซถงท จวดใหข มทขถ ขนและดดาเนสนกสจกรรมในสหรวฐอเมรส กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงสน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงสนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงสนลงททนคอนเตปมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว สจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพสจารณารนางหนวงสออชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมสไดข เปป นการแสดงวนาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสออชท ขชวนของกองททนรวม หรอ อ ไดข ประกวนราคาหรอ อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรส ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสออชท ขชวนสนวนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 31 สสงหาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผสดชอบในการดดาเนสนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทดาใหข ผข อม อทนสดาควญผสด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพสจารณาจากอวนดวบความนนาเชอทอถออของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ข โดยพสจารณาจากผลการดดาเนสนงานทททผาน นมาและฐานะการเงสน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตดทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดข ตามกดาหนด

ตดทากวนา
BBB

ตดทากวนา
BBB(tha)

ตดทากวนา
Baa

ตดทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดสตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชดาระหนท ข
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดสตรองลงมาและถออวนามทความเสททยงตดทามากทททจะไมนสามารถ
ชดาระหนท ขไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมนสามารถชดาระหนท ขไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกสดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซถงท ขถ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน
ปว จจวยทางการเมอองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทสศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงสนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขถ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซอ ขอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสนส ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชสญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยธททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพสทมขถ ขนหรอ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกสจการลงททน ปว จจวยทางการเมอองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปป นตข น ซถงท พสจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงสนดอลลารธ ในชนวงทททเงสนบาทอนอน แตนขายทดากดาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงสนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ ขนกวนาเดสมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปป นเครอท องมออสดาควญในการบรส หารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทดาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนอทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ ขนอยมกน บว ดทลยพสนสจของผมขจดว การกองททนรวมในการพสจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรอ อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอการดดาเนสนงาน ฐานะทางการเงสน
หรอ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดดาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกสดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวขน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดดาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกสดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกสดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมออง
เศรษฐกสจ สวงคม เปป นตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดดาเนสนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรส มาณการซอ ขอขายทรวพยธสนส ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคนาทททตดทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซอ ขอทรวพยธสนส กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสนส ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยธสนส สททธสเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คออ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซถงท สะทข อนใหข เหปนถถง
ประสสทธสภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตดทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตดทา ดวงนวขน กองททนรวมนท ขจถงมทประสสทธสภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอสง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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