ขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม-A ชนปดรนบซสอช คสนอนตโนมนตป
K Global Income Fund-A(R)
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GINCOME-A(R)
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged) (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงจนลงททนตนางประเทศ
** การขายคคนอวตโนมวตจ :
กองททนจะมทการรวบซค ซอคคนอวตโนมวตจไมนเกจนปท ละ 12 ครวงซ โดยขข ซนอยมกน บว ดทลยพจนจจของบรจ ษวทจวดการ โดยผมขลงททนสามารถดม
รายละเอทยดการรวบซค ซอคคนหนนวยลงททนอวตโนมวตจไดข ทท Website: www.kasikornasset.com
นโยบายกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
(กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPMUHID:LX
• กองททนหลวกลงททนในตราสารแหนงหนท ซ ตราสารแหนงททน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพคทอการลงททนในอสวงหารจ มทรวพยต
(REITs) ทววท โลก โดยเนข นลงททนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวงในรม
ซ ปดอกเบท ซยหรค อ เงจนปว นผล
**กองททน K-GINCOME-A(R) เปลททยนชนจดหนนวยลงททนของกองททนหลวกจากกองททน JPMorgan Investment Funds
– Global Income Fund, Class A (mth)-EUR เปป น JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund,
Class I (mth) - USD (hedged) โดยมทผลตวงแตน
ซ วนว ททท 20 พฤษภาคม 2564 เปป นตข นไป
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลคทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธตการบรจ หารกองททนเชจงรทก (active management)
คทณสามารถศขกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขททตของการรายไดข สมมทาเสมอจากการลงททนในตราสารททนและตราสารหนท ซทววท โลก
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซขงท อาจจะปรวบตววเพจทมสมงขข ซนหรค อลดลงจนตมทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทมาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ซ 5 ปท ขข ซนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจมานวนเงจนทททแนนนอน หรค อรวกษาเงจนตข นใหข อยมคน รบ
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ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสคอชท ซชวนฉบวบเตปม หรค อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรจ ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ซดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกสามารถลงททนในตราสารทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชคทอถคอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอนว ดวบความ
นนาเชคทอถคอตมทากวนาอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองททนรวมทววท ไป ผมขลงททนอาจมทความ
เสททยงจากการผจดนวดชมาระหนท ซของผมขออกตราสาร ซขงท สนงผลใหข ผข ลม งททนขาดททนจากการลงททนบางสนวนหรค อทวงจม
ซ านวนไดข
• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนข าเพคทอเพจทมประสจทธจภาพการบรจ หารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ทมาใหข กองททนมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยตอขางอจงโดยตรง เนคทองจากใชข เงจนลงททนในจมานวนทททนขอยกวนาจขงมท
กมาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยตอขางอจงโดยตรง
• กองททนลงททนในสวญญาซค ซอขายลนวงหนข าเพคทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจมานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงจนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนซ กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ซและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกจด
วจกฤตการณตททไมนปกตจ ทมาใหข กองททนไมนสามารถนมาเงจนกลวบเขข ามาในประเทศซขงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชมาระเงจนคนาขายคคน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกมาหนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมตประกวนชทวจตควบการลงททนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงจนลงททนคคน
มากกวนาหรค อนข อยกวนาเงจนทททไดข ลงททนไป ทวงนท
ซ ซ ผมขลงททนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมตประกวนชทวจตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสจนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ตมทา

ความผวนผวนของ
ผลการดมาเนจนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

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

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตมทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปจ ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตมทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตมทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงจนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
อคทน ๆ : -4.52%
เงจนฝาก
หรค อตราสารเททยบเทนาเงจนฝาก
: 2.43%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 102.09%

หลนกทรน พยร ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND CLASS I (MTH) - USD (HEDGED)
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสจกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.09%
2.23%
0.20%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564 ทวงนท
ซ ซ คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income
Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
BNP RTY Covered Call Note 01/22
BNP RTY Covered Call Note 01/22
RBC RTY Covered Call Note 12/21
BC RTY Covered Call Note 03/22
GS/NBC RTY Covered Call Note 02/22

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

K-GINCOME-A(R)

1.10%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
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สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I
(mth) - USD (hedged)
United States
Europe ex-UK
Emerging Markets
United Kingdom
Canada

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

K-GINCOME-A(R)

58.50%
18.90%
8.00%
5.00%
3.40%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวซน คทณควรพจจารณาการเรท 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

สมงสทดไมนเกจน 4.0125
สมงสทดไมนเกจน 3.2100

เกปบจรจง 1.0700

สมงสทดไมนเกจน 1.0700
เกปบจรจง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมนเกจน 0.2675

เกปบจรจง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนต

สมงสทดไมนเกจน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรจง 1.2124

เกปบจรจง 0.0300

คนาใชข จนายอคทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอคทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพจทม ภาษทธรท กจจเฉพาะหรค อภาษทอคทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอคทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรจ ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซค ซอคคนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรค อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD
(hedged)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.80

0.7200

0.70
0.60

0.6000

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรจ ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GINCOME

หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรจ งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ซ ซ สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม
กองททนตนางประเทศไดข จากหนวงสคอชท ซชวนของกองททนตนางประเทศ

K-GINCOME-A(R)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดมาเนจนการในอดทต มจไดข เปปนสจงท ยคนยวนถขงผลการดมาเนจนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
(Total Return Gross) Hedged to USD (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD
(35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD (25%) (ตนวชชวช นด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสร
ทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 75
• ตนวชชวช นดซนทงประกอบดข วยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to USD รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD รข อยละ 35 / ดนชนช
Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปของกนนควสม
เสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
*กส อนวนนทชท 20 พ.ค. 2564 ใชข ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ
35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วย
ตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสม
สนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 75 และดนชนช Bloomberg Barclays
US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 40 / ดนชนช MSCI World
100% Hedged to EUR Net Total Return Index รข อยละ 35 / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR รข อยละ 25 ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนน
ทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน ประมสณรข อยละ 25
และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 20 พ.ค. 2564
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2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
16.00%

14.34%

12.00%
8.00%

% ตส อปช

11.59%

10.62%

11.38%

10.62%

7.84%

5.87%

4.00%

2.65%

0.00%
-4.00%
-8.00%

-2.00%

-2.44%

2558

2559

-6.72%

2560

-6.20%

2561

กองททน

2562

2563

ดวชนทชท ซววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงซ กราฟจะแสดงผลการดมาเนจนงานตวงแตน
ซ วนว จวดตวงกองทท
ซ
นจนถขงววนทมาการสทดทข ายของปท ปฏจทจนนวซน
กองททน K-GINCOME-A(R) เสนอขายหนนวยลงททนตวงแตน
ซ วนว ททท 10 มจถนท ายน 2558 เปปนตข นไป

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -22.58%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 6.29% 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 Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 พฤศจปกสยน 2564
YTD
K-GINCOME-A(R)
7.25
ตววชท ซววด
11.63
ความผวนผวนของกองททน * 4.53
ความผวนผวนของตววชท ซววด * 4.77

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-1.03
1.06
5.06
5.20

1.21
5.69
4.59
4.38

9.13
14.41
4.53
4.68

5.84
11.04
7.49
9.15

4.57
8.69
6.29
7.55

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

3.78
7.60
6.46
7.28

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วจธทการคมานวณผลการดมาเนจนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดมาเนจนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรจ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-A(R)

11 / 17

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 30 พฤศจปกสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-A(R)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

0.70

6.61

17.94

15.64

11.30

12.11

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

-0.95

2.94

9.37

7.69

6.60

9.46

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

-1.78

-0.12

7.25

5.75

4.77

5.44

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

-2.72

-1.90

3.31

3.97

3.01

4.14

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

-4.04

-4.48

-0.58

1.67

1.45

3.00

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรต เซปนตตไทลตทท 5

1.79

1.73

1.69

4.63

5.41

8.31

เปอรต เซปนตตไทลตทท 25

3.94

3.81

4.15

8.59

7.71

9.52

เปอรต เซปนตตไทลตทท 50

5.76

5.15

5.63

9.97

8.87

12.53

เปอรต เซปนตตไทลตทท 75

10.59

9.99

10.32

12.09

10.22

12.97

เปอรต เซปนตตไทลตทท 95

15.11

14.65

16.89

17.56

15.35

13.61

K-GINCOME-A(R)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงจนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ.ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

10 มจถนท ายน 2558
ไมนกมาหนด
30,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
5,663.69 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.7192 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทมาการซค ซอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทมนาทมการซค
าการซคซอ ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตม
ซ ทาของการซค ซอครวงซ แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตม
ซ ทาของการซค ซอครวงซ ถวดไป
ททกววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทมววานการขายคค
ทมาการซค ซอขาย
ททกน.
ววนทมาการซค ซอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตม
ซ ทาของการขายคคน
ยอดคงเหลคอขวนตม
ซ ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงจนคนาขายคคน

T+4 คคอ 4 ววนทมาการหลวงจากววนทมารายการขายคคน
(ประกาศNAV T+2 คคนเงจน T+4 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสนจ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GINCOME-A(R)

คทณชทณหวรรณ ขวตตจนานนทต (ผมขจดว การกองททนทางเลคอก), เรจท มบรจ หาร 7 พฤศจจกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 101.62%
(กรณทกองททนจวดตว ซงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ซ จดว ตวงกองทท
ซ
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-GINCOME-A(R)

ธนาคารกสจกรไทย จมากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทจสโกข จมากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณจชยต จมากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดต แอนดต เฮข าสต จมากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสจน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวท เมคองไทยประกวนชทวจต จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยต เมยตแบงกต (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงททน ฟจนโนมทนา จมากวด
บรจ ษวท หลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธต จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต กรทงไทย ซทมจโกข จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต กรทงศรท จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต กสจกรไทย จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เกทยรตจนาคจนภวทร จมากวด(มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต โกลเบลปก จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรทรป จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เคททบทเอสทท จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วจคเคอรต ส (ประเทศไทย) จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ทรท นทตท ซ จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ทจสโกข จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณจชยต จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสจน จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ไพนต เวลทต โซลมชนวท จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ฟจนวนซนา จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ฟจนวนเซทย ไซรวส จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ฟจลลจป (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต หยวนตข า (ประเทศไทย) จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต อารต เอชบท (ประเทศไทย) จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยต เออทซท จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จมากวด (มหาชน)
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บรจ ษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จมากวด (มหาชน)
บรจ ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททน เมอรต ชนวท พารต ทเนอรต จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททน เอเชทย เวลทต จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงททน เวปลธต เมจจก จมากวด
บรจ ษวทหลวกทรวพยตนายหนข าซค ซอขายหนนวยลงททน แอสเซนดต เวลธต จมากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรจ ษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททนกสจกรไทย จมากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสจกรไทย ชวซน 6 และ 12 ถนนพหลโยธจน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com
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กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสจทธจททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรค อเพคทอประโยชนตของประเทศ
สหรวฐอเมรจ กา พลเมคองสหรวฐอเมรจ กา หรค อผมขททมทถจทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา หรค อบทคคลซขงท
โดยปกตจมทถจทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรจ กา รวมถขงกองทรวพยตสนจ ของบทคคลดวงกลนาวและบรจ ษวทหรค อ
หข างหทขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ซนและดมาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจ กา

ซ ทาของการสวงท ซค ซอครวงซ ถวดไป บรจ ษวทจวดการจะคมานขงถขงประโยชนตของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตม
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถคอหนนวยลงททนเปปนสมาควญ โดยบรจ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม คอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตม
ซ ทาของการสวงท ซค ซอครวงซ ถวดไป คมา
อธจบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตตของ
บรจ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม คอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนตจากขข อมมลในการตวดสจนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงจน รวมทวงไมน
ซ ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงจนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงจนลงททนคคนเตปมจมานวน
- ไดข รวบอนทมตว จจดว ตวงซ และอยมภน ายใตข การกมากวบดมแลของสมานวกงาน ก.ล.ต
- การพจจารณารนางหนวงสคอชท ซชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ซมจไดข เปปนการแสดงวนาสมานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสคอชท ซชวนของกองททนรวม หรค อ ไดข ประกวนราคาหรค อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวซน
ทวงนท
ซ ซ บรจ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสคอชท ซชวนสนวนสรทปขข อมมลสมาควญ ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผจดชอบในการดมาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทมาใหข ผข อม คทนสมาควญผจด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพจจารณาจากอวนดวบความนนาเชคทอถคอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชมาระหนท ซ โดยพจจารณาจากผลการดมาเนจนงานทททผาน นมาและฐานะการเงจน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ซ
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตมทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

ตมทากวนา
BBB

ตมทากวนา
BBB(tha)

ตมทากวนา
Baa

ตมทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

อวนดวบเครดจตสมงทททสดท มทความเสททยงตมทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซ
ไดข ตามกมาหนด
อวนดวบเครดจตรองลงมาและถคอวนามทความเสททยงตมทามากทททจะไมนสามารถ
ชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด
ความเสททยงตมทาทททจะไมนสามารถชมาระหนท ซไดข ตามกมาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกจดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ซยซขงท ขข ซนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน
ปว จจวยทางการเมคองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ซจะเปลททยนแปลงในทจศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ซย เชนน หากอวตราดอกเบท ซยในตลาดเงจนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ซน อวตราดอกเบท ซยของตราสารหนท ซทททออกใหมนกปจะสมงขข ซนดข วย ดวงนวซนราคา
ตราสารหนท ซทททออกมากนอนหนข าจะมทการซค ซอขายในระดวบราคาทททตมทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยตสนจ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตมทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยตททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพจทมขข ซนหรค อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปว จจวยทางการเมคองทวงในและตน
ซ
างประเทศ เปปนตข น ซขงท พจจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยตสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงจนดอลลารต ในชนวงทททเงจนบาทอนอน แตนขายทมากมาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงจนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทมากมาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ซนกวนาเดจมดข วยเชนนกวน ดวงนวซน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครคท องมคอสมาควญในการบรจ หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทมาไดข ดงว ตนอไปนท ซ
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนคทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ซนอยมกน บว ดทลยพจนจจของผมขจดว การกองททนรวมในการพจจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรค อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกจดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนอการดมาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน
หรค อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดมาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกจดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวซน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดมาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกจดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมคอง
เศรษฐกจจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดมาเนจนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรจ มาณการซค ซอขายทรวพยตสนจ ของกองททน
โดยคมานวณจากมมลคนาทททตมทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซค ซอทรวพยตสนจ กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสนจ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยตสนจ สททธจเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คคอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ซววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ซววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตมทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ซววดในอวตราทททตมทา ดวงนวซน กองททนรวมนท ซจขงมทประสจทธจภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ซววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวซน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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