ขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

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

กองทรนเปป ดเค หรขนยมเอส ดนชนชเออนดชควป 100-A
ชนปดจส สยเงปนปน นผล
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D)
K-USXNDQ-A(D)

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองททนหลวกเปป นกองททนอทททเอฟทททจดทะเบทยนในตลาดหทขนสหรวฐ ซซงท มทนโยบายการลงททนใหข มทผลตอบแทนตามดวชนท
หทขนสหรวฐ NASDAQ-100
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกบรง หารโดยใชข นโยบายเชงงรวบ (Passive management strategy) เพลทอสรข างผลตอบแทน
ใหข ใกลข เคทยงกวบดวชนทหข นท สหรวฐ NASDAQ-100
คทณสามารถศซกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : http://www.invesco.com/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในหทขนของบรง ษวทในสหรวฐอเมรง กา
• ผมขลงททนทททตของการไดข รวบเงงนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซซงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ ขนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ข 5 ปท ขซ ขนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตปม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนหลวกลงททนในสหรวฐอเมรง กา ทตาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโย
บายกระจายการลงททนในหทขนในหลายประเทศหรล อในหลายภมมงภาค ผมขลงททนจซงอาจขาดททนหรล อไดข รวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงททนเรงท มแรก
ไดข
• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จซงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณณททไมนปกตง ทตาใหข กองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขข ามาในประเทศซซงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชตาระเงงนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-USXNDQ-A(D)
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Information Technology

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

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

อลทน ๆ : -1.40%
เงงนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 2.66%

หนนวยลงททน : 98.74%

กองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.21%

OTHERS : 2.81%
CONSUMER STAPLES :
5.11%
HEALTH CARE : 6.41%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
18.27%

COMMUNICATION
SERVICES : 19.19%

For MOM_K-USXNDQ

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
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หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (POWER SHR)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

98.74%
2.03%
0.34%
0.29%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
INFORMATION TECHNOLOGY
COMMUNICATION SERVICES
CONSUMER DISCRETIONARY
HEALTH CARE
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

48.21%
19.19%
18.27%
6.41%
5.11%
2.81%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
APPLE
MICROSOFT
AMAZON
TESLA
FACEBOOK 'A'

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
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3.78%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
สมงสทดไมนเกงน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกงน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสทดไมนเกงน 1.0700
เกปบจรงง 0.3745

0.00

เกปบจรงง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกปบจรงง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนณ

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.5269
เกปบจรงง 0.0400

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.50%

เกอบจรปง
ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

1.50%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยณขาเขข า (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการซล ขอขายหลวกทรวพยณขาเขข าจะเรท ยกเกปบเฉพาะเมลทอซล ขอหนนวยลงททน โดยเรท ยกเกปบเขข ากองททน
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรล อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกอบจสกกองทรน
0.2000

0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรง ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USXNDQ

หมายเหตท :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรท ยกเกปบจรง งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยลนยวนถซงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Nasdaq-100 (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรน บดข วยตข นทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอคสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปอ นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทลงทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
50.00%

44.50%

40.00%

% ตส อปช

30.00%

28.43%

46.88%

34.91% 34.70%

31.66%

29.17% 28.48%
20.25% 20.88%

20.00%

10.82% 12.00%

10.00%

4.76% 4.82%

0.00%
-10.00%

-2.85% -2.44%
2556

2557

2558

2559

2560

กองททน

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถซงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวขน
ผลการดตาเนงนงานของกองททน Invesco QQQ Trust, Series 1
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ

48.63%48.88%

50.00%
40.00%

39.12%39.46%

36.61%36.92%

32.72%32.99%

% ตส อปช

30.00%
20.00%

19.11%19.40%

18.09%18.35%

9.53% 9.75%

10.00%

7.01% 7.27%
0.04%

0.00%
-10.00%

-0.13%
2555

2556

2557

2558

กองททน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองททน

For MOM_K-USXNDQ

K-USXNDQ-A(D)
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -29.47%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.01% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ 1.85% ตส อปช
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-USXNDQ-A(D)
2.28
ตววชท ขววด
2.97
ความผวนผวนของกองททน * 23.98
ความผวนผวนของตววชท ขววด * 25.22

2.28
2.97
23.98
25.22

14.13
14.24
22.76
24.16

65.65
65.53
25.89
26.62

23.96
25.10
26.30
26.71

22.26
22.83
22.01
22.43

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

20.64
21.57
19.79
20.29

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-USXNDQ-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USXNDQ-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

15.47

37.21

81.42

24.03

22.24

11.93

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

7.05

18.75

65.74

15.00

14.70

11.93

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

6.53

17.47

52.98

13.50

12.90

11.93

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

1.41

13.89

50.34

9.07

11.15

10.31

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

-3.74

6.46

37.25

5.47

8.60

9.01

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 5

14.22

15.08

20.30

15.72

13.47

12.95

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 25

14.97

15.43

20.86

17.54

14.55

13.02

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 50

19.08

18.30

22.49

18.22

14.77

13.11

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 75

24.15

23.06

26.74

21.71

17.15

13.15

เปอรณ เซปนตณไทลณทท 95

36.85

32.37

36.75

24.54

18.43

13.18

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564

(%)
ตนงช แตส จนดตนงช
9.36
9.58

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
1.70
1.70
N/A
68.52
26.76
24.95
19.92
Benchmark
1.76
1.76
N/A
68.88
27.01
25.22
20.18
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท Nasdaq-100
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ขนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=QQQ

K-USXNDQ-A(D)
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนเกงนปท ละ 4 ครวงข โดยจนายอวตราสนวนไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสมหรล อการเพงทมขซ ขนในสงนทรวพยณสทท ธง
จากการดตาเนงนงานประจตาแตนละงวดบวญชท (พงจารณาจนายททกสง ขนเดลอน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)
ครวงข ททท
ววนปง ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงงนปว นผล
เงงนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
30
1 มทนาคม 2564
15 มทนาคม 2564
0.40
29
30 พฤศจงกายน 2563
16 ธวนวาคม 2563
0.35
28
31 สงงหาคม 2563
14 กวนยายน 2563
0.40
27
1 มงถนท ายน 2563
12 มงถนท ายน 2563
0.25
26
2 มทนาคม 2563
13 มทนาคม 2563
0.35
25
2 ธวนวาคม 2562
13 ธวนวาคม 2562
0.20
24
3 กวนยายน 2562
13 กวนยายน 2562
0.20
23
31 พฤษภาคม 2562
14 มงถนท ายน 2562
0.20
28 กทมภาพวนธณ 2562
14 มทนาคม 2562
0.25
22
21
30 พฤศจงกายน 2561
14 ธวนวาคม 2561
0.20
จนายเงงนปว นผล ทวงหมดจต
ข
านวน 30 ครวงข รวมเปป นเงงน 9.70 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

29 มทนาคม 2556
ไมนกตาหนด
7,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
3,142.38 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
21.7672 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซล ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซล
าการซลขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข ถวดไป
ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทตววานการขายคล
ทตาการซล ขอขาย
ททกน.
ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
ข ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ข ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศ NAVT+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยณสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USXNDQ-A(D)

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทณ (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรงท มบรง หาร 14 มทนาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 52.99%
(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)

12 / 16

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-USXNDQ-A(D)

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดณ แอนดณ เฮข าสณ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธณ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ กรทงไทย ซทมงโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ โกลเบลปก จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ดทบทเอส วงคเคอรณ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ทรท นทตท ข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ทงสโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ไทยพาณงชยณ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ฟงนวนซนา จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ฟงนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เมยณแบงกณ กงมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ยมโอบท เคยณเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ แลนดณ แอนดณ เฮาสณ จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ อารณ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เอเซทย พลวส จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เมอรณ ชนวท พารณ ทเนอรณ จตากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททน เอเชทย เวลทณ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยณนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน เวปลธณ เมจงก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยณจดว การกองททนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทณ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนณไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนณของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมลองสหรวฐอเมรง กา หรล อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรล อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยณสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนคลนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดข เปปนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซซงท ขซ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกปจะสมงขซ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยณสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยณททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ ขนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยณสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารณ ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ขนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครลท องมลอสตาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ขนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวขน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณณททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซล ขอขายทรวพยณสนง ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยณสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยณสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยณสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนวขน กองททนรวมนท ขจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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