ขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

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

กองทรนเปป ดเค เวชยดนสม หรขนทรน
K Vietnam Equity Fund
K-VIETNAM

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน

K-VIETNAM

1 / 13

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนข นลงทถนในตราสารทถนทททจดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยยในประเทศเวทยดนามและ/หรร อทททดดาเนมนธถรกมจหรร อ
ไดข รวบผลประโยชนยจากการเตมบโตทางเศรษฐกมจหรร อทรวพยยสนม สสวนใหญสมาจากการเตมบโตทางเศรษฐกมจของประเทศ
เวทยดนาม และ/หรร อตราสารทถนของผมขประกอบการเวทยดนามทททจดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยยประเทศอรทน รวมทวงท
หนสวย CIS หนสวย property หนสวย infra ทททเกททยวขข องกวบประเทศเวทยดนาม และ/หรร อกองทถน ETF ทททเนข นลงทถนในตรา
สารทถนประเทศเวทยดนามตามทททประกาศ ก.ล.ต. กดาหนด หรร อทททจะประกาศเพมทมเตมมในภายหลวง โดยเฉลททยในรอบปท
บวญชทไมสนขอยกวสารข อยละ 80 ของมมลคสาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน
• กองทถนปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงส หววงใหข ผลประกอบการสมงกวสาดวชนทชท ทววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซซงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขซ ทนหรร อลดลงจนตดทา
กวสามมลคสาทททลงทถนและทดาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถยอมรวบความเสททยงอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตส
ท 5 ปท ขซ ทนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงมนทททแนสนอน หรร อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคส รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ทชวนฉบวบเตตม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมสเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ทดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซร ทอขายลสวงหนข าเพรทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทดาใหข กองทถนนท ทมทความเสททยงมากกวสา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง เนรทองจากใชข เงมนลงทถนในจดานวนทททนขอยกวสาจซงมทกดาไร/ขาดทถนสมงกวสาการลงทถนใน
หลวกทรวพยยอขางอมงโดยตรง
• กองทถนลงทถนหถขนตสางประเทศ และมทนโยบายการปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ดวงนวนท
ผมขลงทถนอาจจะขาดทถนหรร อไดข รวบกดาไรจากอวตราแลกเปลททยนหรร อไดข รวบเงมนครนตดทากวสาเงมนลงทถนเรมท มแรกไดข
• กองทถนนท ทเนข นลงทถนในประเทศเวทยดนาม ทดาใหข ผข ลม งทถนมทความเสททยงจากมมลคสาหนสวยลงทถนทททอาจผวนผวนมากกวสากองทถนอรทนทททมท
นโยบายกระจายการลงทถนในหลายประเทศหรร อในหลายภมมมภาค และผมขลงทถนอาจขาดทถนหรร อไดข รวบเงมนครนตดทากวสาเงมนลงทถนเรมท มแรก
• ในกรณทททมทแนวโนข มวสาจะมทการขายครนหนสวยลงทถนเกมนกวสา 2 ใน 3 ของจดานวนหนสวยลงทถนทททจดาหนสายไดข แลข วทวงหมด
ท
บรม ษวทจวดการ
อาจใชข ดลถ ยพมนมจในการเลมกกองทถนรวม และอาจยกเลมกคดาสวงท ซร ทอขายหนสวยลงทถนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยถดรวบคดาสวงท ดวงกลสาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนมนงาน (SD)

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนซงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตดทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตดทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศเวทยดนาม

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตดทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 0-100% ของเงมนลงทถนในตสางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อรทน ๆ : -3.79%
Information
Technology-Vietnam :
4.20%
กลถมส หลวกทรวพยยอรทน ๆ :
6.23%
Materials-Vietnam : 6.76%
เงมนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทสาเงมนฝาก
: 8.67%
Consumer
Staples-Vietnam : 14.40%
Financials-Vietnam :
15.77%

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
REAL ESTATE-VIETNAM
FINANCIALS-VIETNAM
CONSUMER STAPLES-VIETNAM
MATERIALS-VIETNAM
INFORMATION TECHNOLOGY-VIETNAM
กลถมส หลวกทรวพยยอรทน ๆ

(% NAV)
หนสวยลงทถน : 28.50%

Real Estate-Vietnam :
19.26%

(% NAV)
19.26%
15.77%
14.40%
6.76%
4.20%
6.23%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ท ท คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทรนทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
VINHOMES JOINT STOCK COMPANY (VHM.VN)
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VCB.VN)
HOA PHAT GROUP JSC (HPG.VN)
MASAN GROUP CORP (MSN.VN)
VIETNAM DAIRY PRODUCT (HO CHI MINH) (VNM.VN)

(% NAV)
8.59%
7.04%
6.76%
6.72%
5.94%

หมายเหตถ : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ท ท คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวทน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกตบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสถดไมสเกมน 4.8685

5.00
4.00
สมงสถดไมสเกมน 3.2100

3.00
2.00

เกตบจรมง 1.8862

เกตบจรมง 1.6050
สมงสถดไมสเกมน 1.0700

1.00
0.00

เกตบจรมง 0.1284 สมงสถดไมสเกมน 0.2675 เกตบจรมง 0.0428

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมสเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรมง 0.1100

คสาใชข จสายอรทนๆ

รวมคสาใชข จสาย

หมายเหตถ : - คสาใชข จาส ยอรทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาส สถดของกองทถน
- คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวรวมภาษทมลม คสาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทถน (Front-end Fee)
คสาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนสวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.50%

2.00%

ยกเวข น

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงทถน
คสาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาส ยจรม ง

หมายเหตถ : คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทสากวบคสาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนสวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรร อคสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตสอตว ราใดจะสมงกวสา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนมนการในอดทต มมไดข เปต นสมงท ยรนยวนถซงผลการดดาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรน บดข วยอนตรสแลก
เปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
20.00%

16.84%

16.00%

13.43%

% ตส อปช

12.00%
8.00%
4.00%

0.53%

0.00%
-4.00%

-3.20%

2561

-3.85%

-3.93%

2562

กองทถน

2563

ดวชนทชท ทววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดดาเนมนงานตวงแตส
ท วนว จวดตวงกองทถ
ท
นจนถซงววนทดาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวทน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -36.40%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.68% 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 VIETNAM Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-VIETNAM
ตววชท ทววด
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชท ทววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

35.71
31.71
20.90
25.94

22.93
20.10
16.65
19.01

35.71
31.71
20.90
25.94

76.39
67.55
18.54
22.14

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

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

15.61
14.65
17.68
21.05

หมายเหตถ : * รข อยละตสอปท
วมธทการคดานวณผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-VIETNAM
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม VIETNAM Equity ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-VIETNAM
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

26.33

49.69

102.78

13.23

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

25.93

42.10

86.56

13.04

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

24.21

37.25

77.73

11.48

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

21.92

31.92

74.21

10.57

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

19.19

28.70

68.26

8.68

N/A

N/A

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

15.28

21.13

18.31

23.65

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

16.90

21.98

18.58

24.17

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

18.35

23.60

19.31

24.55

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

19.41

25.41

21.02

25.27

N/A

N/A

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

20.43

26.74

22.50

25.29

N/A

N/A

K-VIETNAM
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมสจาส ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮสองกงและเซททยงไฮข แบงกม ทงคอรย ปอเรชวนท จดากวด

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

25 ตถลาคม 2561
ไมสกดาหนด
2,500 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
2,825.22 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
14.7614 บาท/หนสวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทดาการซร ทอขาย
8.30น น. - 12.00 น. ววทถนกววทดนาทดการซร
าการซรทอ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00ทถกน.ววนทดาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคสบาท
าขวนตด
ท ทาของการซร ทอครวงท แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคสาบาท
ขวนตด
ท ทาของการซร ทอครวงท ถวดไป
ทถกววนทดาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววทถนกทดววานการขายคร
ทดาการซร ทอขาย
ทถกน.
ววนทดาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
น เวลา 8.30 น. - 12.00

มมลคสาขวนตด
ท ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตด
ท ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคสาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายครน
(ประกาศNAV T+1 ครนเงมน T+5 เวลา 10.00 น.เปต นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-VIETNAM

คถณสถธท เลมศสาครศมรม (ผมขจดว การกองทถนตราสารทถน), เรมท มบรม หาร 25 ตถลาคม 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทสากวบ 56.74%
(กรณทกองทถนจวดตว ทงไมสถงซ 1 ปท จะแสดงคสาตวงแตส
ท จดว ตวงกองทถ
ท
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-VIETNAM

ธนาคารกสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จดากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮข าสย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมรองไทยประกวนชทวมต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนสวยลงทถน ฟมนโนมทนา จดากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนสวยลงทถน โรโบเวลธย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จดากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ท จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซสา จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรสา จดากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จดากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนสวยลงทถน เวตลธย เมจมก จดากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จดากวด
ทททอยมส : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวทน 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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกสอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมสเสนอขายหนสวยลงทถนของกองทถนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมรองสหรวฐอเมรม กา หรร อผมขททมทถมทนฐานอยมใส นสหรวฐอเมรม กา หรร อบถคคลซซงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใส นสหรวฐอเมรม กา รวมถซงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลสาวและบรม ษวทหรร อ
หข างหถขนสสวนซซงท จวดใหข มทขซ ทนและดดาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนสวยลงทถนไมสใชสการฝากเงมน รวมทวงไมส
ท ไดข อยมภส ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซซงท ผมขลงทถนอาจไมสไดข รวบเงมนลงทถนครนเตตมจดานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงท และอยมภส ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารสางหนวงสรอชท ทชวนในการเสนอขายหนสวยลงทถนของกองทถนรวมนท ทมมไดข เปต นการแสดงวสาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนของกองทถนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนสวยลงทถนทททเสนอขายนวทน
ทวงนท
ท ท บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนสสวนสรถปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดดาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวสาขข อมมลดวงกลสาวถมกตข อง ไมสเปต นเทตจ
และไมสทดาใหข ผข อม รทนสดาควญผมด

K-VIETNAM
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพมจารณาจากอวนดวบความนสาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซซงท เปต นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท ท โดยพมจารณาจากผลการดดาเนมนงานทททผาส นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท ท
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นสาลงทถน

ระดวบทททตดทากวสา
นสาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชดาระหนท ทไดข ตามกดาหนด

ตดทากวสา
BBB

ตดทากวสา
BBB(tha)

ตดทากวสา
Baa

ตดทากวสา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชดาระหนท ทไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตดทาทททสดถ ทททจะไมสสามารถชดาระหนท ท
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถรอวสามทความเสททยงตดทามากทททจะไมสสามารถ
ชดาระหนท ทไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมสสามารถชดาระหนท ทไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซซงท ขซ ทนกวบปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ท
างประเทศ เปต นตข น โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ทย เชสน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมสกตจะสมงขซ ทนดข วย ดวงนวทนราคา
ตราสารหนท ททททออกมากสอนหนข าจะมทการซร ทอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวสา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คสาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขซ ทนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตส
ท
างประเทศ เปต นตข น ซซงท พมจารณาไดข จากคสา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาส SD สมง แสดงวสากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตสอมมลคสาของหนสวยลงทถน เชสน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชสวงทททเงมนบาทอสอน แตสขายทดากดาไรในชสวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชสวงทททบาทแขตงและขายทดากดาไรในชสวงทททบาทอสอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ ทนกวสาเดมมดข วยเชสนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปต นเครรท องมรอสดาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลสาว ซซงท ทดาไดข ดงว ตสอไปนท ท
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สสวนการปของกวนความเสททยงไวข อยสางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ ทนอยมกส บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมส
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงส ผลกระทบตสอการดดาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองทถนอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงส ผลกระทบตสออถตสาหกรรมนวทน กองทถนดวง
กลสาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกมดเหตถการณยททสงส ผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมรอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตข น กองทถนดวงกลสาวอาจมทผลการดดาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวสา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซร ทอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคดานวณจากมมลคสาทททตดทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซร ทอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผสานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคสาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซซงท สะทข อนใหข เหตนถซง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองทถนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนข อยเพทยงใด เชสน หากกองทถนรวมมทคาส
TE ตดทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตดทา ดวงนวทน กองทถนรวมนท ทจซงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาส TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนข อยลง เปต นตข น
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