ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยดจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค โกลดด-A ชนปดจสสยเงปนปน นผล
K Gold Fund-A(D)
K-GOLD-A(D)

• กองทรนรวมทรนพยดสปนทสงเลสอก
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 90% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
นโยบายกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองทถนหลวกเนขนลงทถนในทองคคาแทนงเพพทอสรขางผลตอบแทนกนอนหวกคนาใชขจาน ยใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของ
ราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก
กลยรทธดในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหว
ตามกองทถนหลวก และกองทถนหลวกมถงน สรขางผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของราคาทองคคาแทนงในตลาด
โลก
คถณสามารถศศกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในทองคคาแทนง
• ผมลข งทถนทททตอข งการกระจายการลงทถนไปยวงทรวพยยสนม ทางเลพอก โดยมทเปขาหมายเพพทอใหขพอรยตการลงทถนโดยรวมของ
ผมลข งทถนมทความผวนผวนลดลง
• ผมลข งทถนทททตอข งการไดขรบว เงมนปว นผลระหวนางการลงทถน
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชช วนฉบวบเตตม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดช ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• ราคาหลวกทรวพยยในตลาดหลวกทรวพยยททกองทถนหลวกจดทะเบทยนอาจมากกวนาหรพอนขอยกวนามมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนหลวก
(NAV) เนพทองจากมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมตอน หนนวยของกองทถนหลวกเปลททยนแปลงไปตามมมลคนาตลาดของทองคคาทททกองทถนหลวกถพอ
ครองอยมน
ในขณะทททราคาของกองทถนหลวกในตลาดหลวกทรวพยยเปลททยนไปตามอถปสงคยและหรพออถปทานของตลาดในขณะนวนช
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงมนลงทถนคพน
มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงมนทททไดขลงทถนไป ทวงช นท ช ผมลข งทถนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk)
ตคทา

ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน SPDR Gold Trust
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (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%

ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (exchange rate risk)
ตคทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 90% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชลท งทรน
อพทน ๆ : -4.18%
เงมนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 1.79%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 102.39%

หลนกทรนพยดทมชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
SPDR GOLD TRUST (WGOLD)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.39%
1.71%
0.07%
0.01%

หมายเหตถ : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงช นท ช คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนช คถณควรพมจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสถดไมนเกมน
2.3754

2.40
2.00
สมงสถดไมนเกมน 1.6050

1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกตบจรมง 0.6620

เกตบจรมง 0.5350

0.40
0.00

เกตบจรมง 0.0535 สมงสถดไมนเกมน 0.0749 เกตบจรมง 0.0535

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมนเกมน 0.1605

นายทะเบทยน

เกตบจรมง 0.0200

คนาใชขจนายอพทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตถ : - คนาใชขจาน ยอพทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

ไมนมท

ไมนมท

คนาธรรมเนทยมการซพอช ขายหลวกทรวพยยขาเขขา (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซพอช ขายหลวกทรวพยยขาออก (Brokerage Fee - Out)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการรวบซพอช คพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ
ตามทททจาน ยจรมง

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการซพอช ขายหลวกทรวพยยเรทยกเกตบเขขากองทถน
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพอช คพนหนนวยลงทถนของกองทถนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน SPDR Gold Trust
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
0.40

0.4000

0.4000

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

รวมคนาใชขจนาย
คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรมง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GOLD

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรทยกเกตบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงช นท ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกอง
ทถนตนางประเทศไดขจากหนวงสพอชทชช วนของกองทถนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดขเปต นสมทงยพนยวนถศงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชรสคสทองคสสในสกรลเงปนดอลลสรดสหรนฐ (LBMA Gold Price AM)
และปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
30.00%
20.00%

22.53%23.57%

20.30%
12.86%

% ตสอปช

10.00%

6.27%

0.00%

-1.22% -0.93%

-1.38%

-10.00%

15.00%16.23%

9.88% 10.67%
7.51% 8.84%

-3.86% -2.31%

-8.99% -8.50%

-20.00%
-30.00%

-24.85%-25.85%
2554

2555

2556

2557

2558

กองทถน

2559

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชทวช ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงช แตนวนว จวดตวงช กองทถนจนถศงววนทคาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนช

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -18.72%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.57% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Commodities Precious Metals
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-GOLD-A(D)
ตววชทวช ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวช ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *

-6.40
-5.82
14.03
14.47

3.95
4.55
12.97
12.87

-6.40
-5.82
14.03
14.47

-1.42
-0.57
15.62
16.46

9.99
11.20
15.05
15.02

4.18
5.26
13.57
13.57

1.20
1.82
15.90
15.91

4.50
4.94
16.60
17.48

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท
วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-GOLD-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Commodities Precious Metals ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GOLD-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

6.32

-0.59

2.01

10.01

4.13

1.06

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

5.63

-1.22

1.52

9.50

3.45

0.83

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

4.12

-6.33

-1.58

9.18

3.18

0.41

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

3.83

-6.80

-2.25

8.95

2.68

0.24

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

3.46

-7.10

-2.65

8.15

1.98

-0.39

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

11.28

12.46

14.20

13.86

11.77

14.08

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

12.40

13.84

15.29

14.02

11.95

14.66

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

12.91

14.09

15.59

14.21

12.30

14.92

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

13.01

14.31

15.93

14.39

12.47

15.39

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

13.28

14.66

16.47

14.52

12.62

16.00

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน SPDR Gold Trust ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
N/A
N/A

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
-7.14
N/A
-7.14
-1.04
11.75
5.53
1.27
Benchmark
-6.59
N/A
-6.59
-0.28
12.12
5.94
1.59
หมายเหตถ : Benchmark : LBMA Gold Price PM
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนศ ช ไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจถบนว ไดขทท http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

K-GOLD-A(D)
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

กองทถนมทนโยบายจนายเงมนปว นผลปท ละไมนเกมน 4 ครวงช โดยจนายในอวตราไมนเกมนรขอยละ 100 ของกคาไรสะสม
หรพอการเพมทมขศนช ในสมนทรวพยยสทถ ธมจากการดคาเนมนงานประจคาแตนละงวดบวญชท (พมจารณาจนายทถกสมนช เดพอน
มท.ค. มม.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
ครวงช ททท
ววนปม ดสมถดทะเบทยน
ววนจนายเงมนปว นผล
เงมนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
21
4 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
0.20
20
30 กวนยายน 2563
14 ตถลาคม 2563
0.20
19
30 มมถนถ ายน 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 มมถนถ ายน 2559
14 กรกฎาคม 2559
0.50
14
31 มทนาคม 2557
11 เมษายน 2557
0.20
30 กวนยายน 2556
14 ตถลาคม 2556
0.20
13
12
2 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
0.20
จนายเงมนปว นผล ทวงช หมดจคานวน 21 ครวงช รวมเปต นเงมน 5.55 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนด

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

18 กรกฎาคม 2551
ไมนกาค หนด
35,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
7,556.76 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.7264 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทคาการซพอช นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทคนาทคการซพ
าการซพ
อช อช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทคาการซพอช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนช ตคทาของการซพอช ครวงช แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนช ตคทาของการซพอช ครวงช ถวดไป
ทถกววนทคาการซพอช ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทคววานการขายคพ
ทคาการซพอช ขาย
ทถกน.
ววนทคาการซพอช ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนช ตคทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนช ตคทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

T+2 คพอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคพน
(ประกาศNAV T+1 คพนเงมน T+2 เวลา 10.00 น.เปต นตขนไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GOLD-A(D)

คถณพทรกานตย ศรทสขถ (ผมจข ดว การกองทถนทางเลพอก), เรมมท บรมหาร 26 กถมภาพวนธย 2561

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 112.23%

(กรณทกองทถนจวดตวงช ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงช แตนจดว ตวงช กองทถน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-GOLD-A(D)

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรมษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรมษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน) เพพทอลมกคขายมนมตลมงคย
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอช ขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอช ขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถปร จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรยส (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ช จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
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บรมษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอช ขายหนนวยลงทถน เวตลธย เมจมก จคากวด
บรมษวทฮวทวเซนงเฮง โกลดย ฟมวเจอรยส จคากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จคากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนช 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

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนด

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมพองสหรวฐอเมรมกา หรพอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรมกา หรพอบถคคลซศงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใน นสหรวฐอเมรมกา รวมถศงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรพอ
หขางหถนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ช และดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงช ไมนไดขอยมภน ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซศงท ผมลข งทถนอาจไมนไดขรบว เงมนลงทถนคพนเตตมจคานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงช และอยมภน ายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสพอชทชช วนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนทมช มไดขเปต นการแสดงวนาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชช วนของกองทถนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวนช
ทวงช นท ช บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชช วนสนวนสรถปขขอมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปต นเทตจ
และไมนทาค ใหขผอมข ทพนสคาควญผมด

K-GOLD-A(D)

12 / 14

คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชยท งจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซศงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ช โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตทาค กวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนทไช ดขตามกคาหนด

ตคทากวนา
BBB

ตคทากวนา
BBB(tha)

ตคทากวนา
Baa

ตคทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนทไช ดขตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชคาระหนท ช
ไดขตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ
ชคาระหนทไช ดขตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนทไช ดขตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยช ซศงท ขศนช กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงช ในและตนางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจช ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยช เชนน หากอวตราดอกเบทยช ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนช อวตราดอกเบทยช ของตราสารหนททช ทออกใหมนกตจะสมงขศนช ดขวย ดวงนวนช ราคา
ตราสารหนททช ทออกมากนอนหนขาจะมทการซพอช ขายในระดวบราคาทททตทาค ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศนช หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงช ในและตนางประเทศ เปต นตขน ซศงท พมจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารยในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขตง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนช กวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวนช การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปต นเครพอท งมพอสคาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทคาไดขดงว ตนอไปนท ช
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนช อยมกน บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวนช กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชยท งจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปต นตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซพอช ขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคคานวณจากมมลคนาทททตทาค กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพอช ทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวช ดว ซศงท สะทขอนใหขเหตนถศง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวช ดว ของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวช ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวช ดว ในอวตราทททตทาค ดวงนวนช กองทถนรวมนทจช งศ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวช ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนช โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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ขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรนพยดจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

กองทรนเปป ดเค โกลดด-A ชนปดสะสมมมลคสส
K Gold Fund-A(A)
K-GOLD-A(A)

• กองทรนรวมทรนพยดสปนทสงเลสอก
• กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนเนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก)
• กองทถนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 90% ของมมลคนาเงมนลงทถนตนางประเทศ
• กองทถน K-GOLD-A(A) เสนอขายหนนวยลงทถนตวงต แตนวนว ททท 21 กรกฎาคม 2563 เปป นตขนไป
นโยบายกองทถน SPDR Gold Trust (กองทถนหลวก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองทถนหลวกเนขนลงทถนในทองคคาแทนงเพพทอสรขางผลตอบแทนกนอนหวกคนาใชขจาน ยใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของ
ราคาทองคคาแทนงในตลาดโลก
กลยรทธดในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนรวมตนางประเทศเพทยงกองทถนเดทยว โดยมถงน หววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหว
ตามกองทถนหลวก และกองทถนหลวกมถงน สรขางผลตอบแทนใหขใกลขเคทยงกวบการเคลพทอนไหวของราคาทองคคาแทนงในตลาด
โลก
คถณสามารถศศกษาขขอมมลกองทถนหลวกไดขจาก : http://www.spdrgoldshares.com/singapore/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งทถนทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากการลงทถนในทองคคาแทนง
• ผมลข งทถนทททตอข งการกระจายการลงทถนไปยวงทรวพยยสนม ทางเลพอก โดยมทเปขาหมายเพพทอใหขพอรยตการลงทถนโดยรวมของ
ผมลข งทถนมทความผวนผวนลดลง
• ผมลข งทถนทวทวไปทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากสนวนตนางของการลงทถน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนยจากการ
ลงทถน
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งทถนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจคานวนเงมนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงมนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสพอชทชต วนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนถนการขายและบรมษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนทดต ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• ราคาหลวกทรวพยยในตลาดหลวกทรวพยยททกองทถนหลวกจดทะเบทยนอาจมากกวนาหรพอนขอยกวนามมลคนาหนนวยลงทถนของกองทถนหลวก
(NAV) เนพทองจากมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมตอน หนนวยของกองทถนหลวกเปลททยนแปลงไปตามมมลคนาตลาดของทองคคาทททกองทถนหลวกถพอ
ครองอยมน
ในขณะทททราคาของกองทถนหลวกในตลาดหลวกทรวพยยเปลททยนไปตามอถปสงคยและหรพออถปทานของตลาดในขณะนวนต
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงมนลงทถนคพน
มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงมนทททไดขลงทถนไป ทวงต นท ต ผมลข งทถนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยด (market risk)
ตคทา

ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน SPDR Gold Trust
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววใน
หมวดอถตสาหกรรมรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (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%

ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (exchange rate risk)
ตคทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 90% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com

K-GOLD-A(A)
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สนดสสวนของประเภททรนพยดสปนทชลท งทรน
อพทน ๆ : -4.18%
เงมนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 1.79%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 102.39%

หลนกทรนพยดทมชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
SPDR GOLD TRUST (WGOLD)
บมจ.ธนาคารกรถงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)
บมจ.ธนาคารกสมกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
102.39%
1.71%
0.07%
0.01%

หมายเหตถ : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงต นท ต คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดขรบว ดวงนวนต คถณควรพมจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสถดไมนเกมน
2.3754

2.40
2.00
สมงสถดไมนเกมน 1.6050

1.60
1.20
0.80

สมงสถดไมนเกมน 1.0700
เกปบจรมง 0.6620

เกปบจรมง 0.5350

0.40
0.00

เกปบจรมง 0.0535 สมงสถดไมนเกมน 0.0749 เกปบจรมง 0.0535

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมนเกมน 0.1605

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 0.0200

คนาใชขจนายอพทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตถ : - คนาใชขจาน ยอพทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

ไมนมท

ไมนมท

คนาธรรมเนทยมการซพอต ขายหลวกทรวพยยขาเขขา (Brokerage Fee - In)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการซพอต ขายหลวกทรวพยยขาออก (Brokerage Fee - Out)

0.75%

0.15%

คนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรมง

หมายเหตถ : - คนาธรรมเนทยมการซพอต ขายหลวกทรวพยยเรทยกเกปบเขขากองทถน
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงทถนของกองทถนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-GOLD-A(A)
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน SPDR Gold Trust
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
0.40

0.4000

0.4000

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

รวมคนาใชขจนาย
คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรมง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GOLD

หมายเหตถ : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรมงลนาสถดทททระบถใน Factsheet กองทถนตนางประเทศ ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกอง
ทถนตนางประเทศไดขจากหนวงสพอชทชต วนของกองทถนตนางประเทศ

K-GOLD-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนมนการในอดทต มมไดขเปป นสมทงยพนยวนถศงผลการดคาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนชรสคสทองคสสในสกรลเงปนดอลลสรดสหรนฐ (LBMA Gold Price AM)
และปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
4.00%

3.58%

3.50%

2.98%

3.00%

% ตสอปช

2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

2563

กองทถน

ดวชนทชทวต ดว ของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดคาเนมนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองทถนจนถศงววนทคาการสถดทขายของปท ปฏมทมนนวนต

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -17.39%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.94% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Commodities Precious Metals
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
K-GOLD-A(A)
ตววชทวต ดว
ความผวนผวนของกองทถน *
ความผวนผวนของตววชทวต ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-6.33
-5.82
14.03
14.47

3.99
4.55
12.97
12.87

-6.33
-5.82
14.03
14.47

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

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

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

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

-2.98
-3.01
15.94
16.77

หมายเหตถ : * รขอยละตนอปท
เนพทองจากกองทถนมทผลการดคาเนมนงานนขอยกวนา 1 ปท ดวงนวนต ผลการดคาเนมนงานตวงต แตนจดว ตวงต กองทถนจะแสดงเปป นผลการดคาเนมนงาน
ทททเกมดขศนต จรมง วมธทการคคานวณผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรมษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
K-GOLD-A(A)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Commodities Precious Metals ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GOLD-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

6.32

-0.59

2.01

10.01

4.13

1.06

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

5.63

-1.22

1.52

9.50

3.45

0.83

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

4.12

-6.33

-1.58

9.18

3.18

0.41

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

3.83

-6.80

-2.25

8.95

2.68

0.24

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

3.46

-7.10

-2.65

8.15

1.98

-0.39

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซปนตยไทลยทท 5

11.28

12.46

14.20

13.86

11.77

14.08

เปอรยเซปนตยไทลยทท 25

12.40

13.84

15.29

14.02

11.95

14.66

เปอรยเซปนตยไทลยทท 50

12.91

14.09

15.59

14.21

12.30

14.92

เปอรยเซปนตยไทลยทท 75

13.01

14.31

15.93

14.39

12.47

15.39

เปอรยเซปนตยไทลยทท 95

13.28

14.66

16.47

14.52

12.62

16.00

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน SPDR Gold Trust ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
N/A
N/A

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองทถนหลวก
-7.14
N/A
-7.14
-1.04
11.75
5.53
1.27
Benchmark
-6.59
N/A
-6.59
-0.28
12.12
5.94
1.59
หมายเหตถ : Benchmark : LBMA Gold Price PM
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนศ ต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจถบนว ไดขทท http://www.spdrgoldshares.com/singapore/
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนด

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

18 กรกฎาคม 2551
ไมนกาค หนด
35,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
1,459.73 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
11.2393 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทคาการซพอต นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววทถนกววทคนาทคการซพ
าการซพ
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ทถกน.ววนทคาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนต ตคทาของการซพอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตคทาของการซพอต ครวงต ถวดไป
ทถกววนทคาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทถนกทคววานการขายคพ
ทคาการซพอต ขาย
ทถกน.
ววนทคาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนต ตคทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนต ตคทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

T+2 คพอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายคพน
(ประกาศNAV T+1 คพนเงมน T+2 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GOLD-A(A)

คถณพทรกานตย ศรทสขถ (ผมจข ดว การกองทถนทางเลพอก), เรมมท บรมหาร 21 กรกฎาคม 2563

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 112.23%

(กรณทกองทถนจวดตวงต ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองทถน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-GOLD-A(A)

ธนาคารกสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
บรมษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จคากวด (มหาชน)
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จคากวด
บรมษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถปร จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรยส (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ต จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอปง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เมอรยชท นว พารยทเนอรย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยย เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จคากวด (มหาชน)
บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จคากวด
บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จคากวด
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บรมษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงทถน เวปลธย เมจมก จคากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรมษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถนกสมกรไทย จคากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนต 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

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนด

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหขเกมดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรมกา พลเมพองสหรวฐอเมรมกา หรพอผมทข ทมทถทมนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรมกา หรพอบถคคลซศงท
โดยปกตมมทถทมนทททอยมใน นสหรวฐอเมรมกา รวมถศงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรมษวทหรพอ
หขางหถนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ต และดคาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรมกา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคถมข ครองของสถาบวนคถมข ครองเงมนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซศงท ผมลข งทถนอาจไมนไดขรบว เงมนลงทถนคพนเตปมจคานวน
- ไดขรบว อนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสพอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนทมต มไดขเปป นการแสดงวนาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนของกองทถนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรมษวทจวดการกองทถนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนสนวนสรถปขขอมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผมดชอบในการดคาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาค ใหขผอมข ทพนสคาควญผมด

K-GOLD-A(A)
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชยท งจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซศงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดคาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหถนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตทาค กวนา
นนาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชคาระหนทไต ดขตามกคาหนด

ตคทากวนา
BBB

ตคทากวนา
BBB(tha)

ตคทากวนา
Baa

ตคทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชคาระหนทไต ดขตามกคาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตคทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชคาระหนท ต
ไดขตามกคาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตคทามากทททจะไมนสามารถ
ชคาระหนทไต ดขตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมนสามารถชคาระหนทไต ดขตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซศงท ขศนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงมนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขศนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซพอต ขายในระดวบราคาทททตทาค ลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขศนต หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซศงท พมจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดขวยสกถลเงมนดอลลารยในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทคากคาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดขเงมนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทคากคาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนต กวนาเดมมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครพอท งมพอสคาควญในการบรมหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทคาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนต อยมกน บว ดถลยพมนมจของผมจข ดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดคาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวนต กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชยท งจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตขน กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดคาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรมมาณการซพอต ขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคคานวณจากมมลคนาทททตทาค กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพอต ทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซศงท สะทขอนใหขเหปนถศง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตคทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาค ดวงนวนต กองทถนรวมนทจต งศ มทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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