
ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2563

หนนงสสอชชชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลดด

K Gold Fund
K-GOLD

• กองทรนรวมทรนพยดสปนทสงเลสอก
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยดจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก) 

• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90%  ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ

นโยบายกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก)

Bloomberg Ticker: GLD:SP

• กองทถนหลวกเนขนลงทถนในทองคคาแทนงเพพทอสรขางผลตอบแทนกนอนหวกคนาใชขจนายใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของ

ราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก

กลยรทธดในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถนงหววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม

กองทถนหลวก และกองทถนหลวกมถนงสรขางผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก

คถณสามารถศศกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

  กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทถนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในทองคคาแทนง

• ผมขลงทถนทททตของการกระจายการลงทถนไปยวงทรวพยยสมนทางเลพอก โดยมทเปขาหมายเพพทอใหขพอรยตการลงทถนโดยรวมของผมข

ลงทถนมทความผวนผวนลดลง

• ผมขลงทถนทททตของการไดขรวบเงมนปวนผลระหวนางการลงทถน

กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทถนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงมนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสพอชท ชชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ชดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• ราคาหลวกทรวพยยในตลาดหลวกทรวพยยทททกองทถนหลวกจดทะเบทยนอาจมากกวนาหรพอนขอยกวนามมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนหลวก (NAV) 

เนพทองจากมมลคนาทรวพยยสมนสถทธมตนอหนนวยของกองทถนหลวกเปลททยนแปลงไปตามมมลคนาตลาดของทองคคาทททกองทถนหลวกถพอครองอยมน ใน

ขณะทททราคาของกองทถนหลวกในตลาดหลวกทรวพยยเปลททยนไปตามอถปสงคยและหรพออถปทานของตลาดในขณะนวชน

• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงมนลงทถนคพน

มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงมนทททไดขลงทถนไป ทวชงนท ช ผมขลงทถนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ

หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk)

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

ตคทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดคาเนมนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

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

ตคทา สมง

การกระจถกตววลงทถนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรน SPDR Gold Trust
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงทถนกระจถกตววใน

หมวดอถตสาหกรรมรวม

สมง

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

ตคทา

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ทรน SPDR Gold Trust
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงทถนกระจถกตววลง

รายประเทศรวม

ตคทา สมง

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

บสงสสวน ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนทนชงหมด/
เกสอบทนชงหมด

ตคทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงทถน : 97.40%

เงมนฝาก

หรพอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก

: 3.60%

อพทน ๆ : -1.00%

  สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชทลงทรน

หลนกทรนพยดหรสอตรสสสรหนชชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

97.40%SPDR GOLD TRUST (WGOLD) 

3.55%บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL)  (AA+(tha))

0.04%The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY)  (A1)

0.01%บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตถ : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2563 ทวชงนท ช คถณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจถบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคถณจะไดขรวบ ดวงนวชน คถณควรพมจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
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การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอพทนๆ รวมคนาใชขจนาย
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คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตถ : คนาใชขจนายอพทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสถดของกองทถน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพมทม ภาษทธถรกมจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ชอคพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยยขาเขขา (Brokerage Fee - In) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยยขาออก (Brokerage Fee - Out) 0.15%0.75%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คนาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจนายจรมง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการซพ ชอขายหลวกทรวพยยเรทยกเกตบเขขากองทถน 

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพ ชอคพนหนนวยลงทถนของกองทถนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน SPDR Gold Trust

(% ตสอปช ของ NAV)
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AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-GOLD

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปตนอวตราเรทยกเกตบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวชงนท ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยม

กองทถนตนางประเทศไดขจากหนวงสพอชท ชชวนของกองทถนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดขเปตนสมทงยพนยวนถศงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนชรสคสทองคสสในสกรลเงปนดอลลสรดสหรนฐ (LBMA Gold Price AM) 
และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-30.00%

-20.00%
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30.00%
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24.59%
20.30%

-1.38%

-24.85%

-1.22%

-8.99%

7.51%
9.88%

-3.86%

15.00%

28.32%

12.86%

6.27%

-25.85%

-0.93%

-8.50%

8.84% 10.67%

-2.31%

16.23%

กองทถน ดวชนทชท ชววดของกองทถน

%
 ต
สอป
ช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตถ : ในปททททกองทถนจวดตวชง กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวชงแตนววนจวดตวชงกองทถนจนถศงววนทคาการสถดทขายของปทปฏมทมนนวชน

3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -16.92%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.39% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Commodities Precious Metals

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขนชนนนบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตนชงแตสจนดตนชง *YTD

K-GOLD 9.72 16.41 23.00 9.91 6.86 3.15 5.0216.41

ตววชท ชววด 9.67 17.11 24.23 11.33 8.01 3.86 5.4117.11

ความผวนผวนของกองทถน * 15.31 20.30 17.86 13.37 13.39 15.76 16.6120.30

ความผวนผวนของตววชท ชววด * 14.96 20.87 17.36 12.92 13.27 15.69 17.5320.87

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท

วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม

ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจถบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Commodities Precious Metals ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GOLD

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

9.76 9.9620.30 25.13 6.79 3.03เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

9.60 9.2118.98 24.01 6.18 2.20เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

8.28 8.8316.85 23.17 5.72 1.76เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

3.65 7.5816.29 22.59 5.24 1.48เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

2.94 6.5915.52 21.01 4.44 0.78เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

14.19 9.2918.38 15.29 11.28 13.27เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

14.58 9.7118.73 16.58 11.50 13.64เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

15.02 9.9619.87 17.21 12.12 14.35เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

15.30 10.1420.20 17.72 12.61 14.78เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

15.61 10.2621.36 17.92 12.80 15.34เปอรยเซตนตยไทลยททท 95
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8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน SPDR Gold Trust ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2563

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนชงแตสจนดตนชงYTD
กองทถนหลวก N/A N/A 24.99 12.03 8.15 3.16 N/A15.87

Benchmark N/A N/A 25.49 12.47 8.58 3.58 N/A16.73

หมายเหตถ : Benchmark :  LBMA Gold Price PM

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ ชนไป จะแสดงเปตนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คถณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจถบวนไดขททท https://us.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=GLD
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมนเกมนปทละ 4 ครวชง โดยจนายอวตราสนวนไมนเกมนรขอยละ 100 ของกคาไรสะสมหรพอการเพมทมขศ ชนในสมนทรวพยยสถทธม

จากการดคาเนมนงานประจคาแตนละงวดบวญชท  (พมจารณาจนายทถกสม ชนเดพอน มท.ค. มม.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครวชงททท ววนปมดสมถดทะเบทยน ววนจนายเงมนปวนผล เงมนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 19 30 มมถถนายน 2563 14 กรกฎาคม 2563  0.20

 18 31 มทนาคม 2563 14 เมษายน 2563  0.20

 17 2 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563  0.20

 16 30 กวนยายน 2562 11 ตถลาคม 2562  0.20

 15 30 มมถถนายน 2559 14 กรกฎาคม 2559  0.50

 14 31 มทนาคม 2557 11 เมษายน 2557  0.20

 13 30 กวนยายน 2556 14 ตถลาคม 2556  0.20

 12 2 มกราคม 2556 14 มกราคม 2556  0.20

 11 1 ตถลาคม 2555 15 ตถลาคม 2555  0.20

 10 2 เมษายน 2555 12 เมษายน 2555  0.20

จนายเงมนปวนผล ทวชงหมดจคานวน 19 ครวชง รวมเปตนเงมน 5.15 บาท

บมจ. ธนาคารกรถงเทพผมขดมแลผลประโยชนด

18 กรกฎาคม 2551วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 35,000 ลขานบาท

ไมนกคาหนด

9,572.34 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.2560 บาท/หนนวย

ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทคาการซพ ชอ ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวชนตคทาของการซพ ชอครวชงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขวชนตคทาของการซพ ชอครวชงถวดไป

ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทคาการขายคพน ทถกววนทคาการซพ ชอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขวชนตคทาของการขายคพน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลพอขวชนตคทา

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1 คพนเงมน T+2 เวลา 15.00 น.)

T+2 คพอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคพน

คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสมนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คถณพทรกานตย  ศรทสถข (ผมขจวดการกองทถนทางเลพอก), เรมทมบรมหาร 26 กถมภาพวนธย 2561

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 13.36%

(กรณทกองทถนจวดตวชงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตวชงแตนจวดตวชงกองทถน)

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชชวน / บรมษวทหลวกทรวพยยจวดการกองทถนกสมกรไทย จคากวด

รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวชน 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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนด

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทถนสงวนสมทธมทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรมกา พลเมพองสหรวฐอเมรมกา หรพอผมขทททมทถมทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรมกา หรพอบถคคลซศทง

โดยปกตมมทถมทนทททอยมนในสหรวฐอเมรมกา รวมถศงกองทรวพยยสมนของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรพอ

หขางหถขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ชนและดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

 - การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวชงไมนไดขอยมนภายใตขความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน

ซศทงผมขลงทถนอาจไมนไดขรวบเงมนลงทถนคพนเตตมจคานวน

 - ไดขรวบอนถมวตมจวดตวชง และอยมนภายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต

 - การพมจารณารนางหนวงสพอชท ชชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ชมมไดขเปตนการแสดงวนาส คานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท ชชวนของกองทถนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวชน

ทวชงนท ช บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท ชชวนสนวนสรถปขขอมมลส คาควญ ณ ววนททท 30 มมถถนายน 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปตนเทตจ

และไมนท คาใหขผมขอพทนส คาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทถน (credit rating) ซศทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ช โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผนานมาและฐานะการเงมน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช
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ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงทถน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดมตสมงทททสถด มทความเสททยงตคทาทททสถดทททจะไมนสามารถชคาระหนท ช

  ไดขตามกคาหนด

  อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ

  ชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

ระดวบทททต คทากวนา

นนาลงทถน

ตคทากวนา

BBB

ตคทากวนา

BBB(tha)

ตคทากวนา

Baa

ตคทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนท ชไดขตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ชยซศทงขศ ชนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน 

ปวจจวยทางการเมพองทวชงในและตนางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท ชจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ชย เชนน หากอวตราดอกเบท ชยในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ ชน อวตราดอกเบท ชยของตราสารหนท ชทททออกใหมนกตจะสมงขศ ชนดขวย ดวงนวชนราคา

ตราสารหนท ชทททออกมากนอนหนขาจะมทการซพ ชอขายในระดวบราคาทททต คทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสมนทททลงทถน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศ ชนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปวจจวยทางการเมพองทวชงในและตนางประเทศ เปตนตขน ซศทงพมจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารยในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขตง กองทถนรวม

จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ ชนกวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวชน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปตนเครพทองมพอสคาควญในการบรมหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงท คาไดขดวงตนอไปนท ช

- ปของกนนควสมเสชทยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ ชนอยมนกวบดถลยพมนมจของผมขจวดการกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกมดเหตถการณยทททสนงผลกระทบตนอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน 

หรพอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผวนผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน

ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกมดเหตถการณยทททสนงผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวชน กองทถนดวง

กลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผวนผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกมดเหตถการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง 

เศรษฐกมจ สวงคม เปตนตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผวนผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซพ ชอขายทรวพยยสมนของกองทถน 

โดยคคานวณจากมมลคนาทททต คทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ชอทรวพยยสมนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสมนทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสมนสถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ชววด ซศทงสะทขอนใหขเหตนถศง

ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ชววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคนา 

TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ชววดในอวตราทททต คทา ดวงนวชน กองทถนรวมนท ชจศงมทประสมทธมภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ชววด

ในอวตราทททสมง ดวงนวชน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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