ขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ยมเอสเอ หรนข ทรน-A ชนปดจสสยเงปนปน นผล
K USA Equity Fund-A(D)
บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-USA-A(D)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Morgan Stanley US Advantage Fund - I Shares (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX
• กองททนหลวกลงททนสนวนใหญนในหทนข ของบรงษวทสหรวฐอเมรงกาไมนนอข ยกวนา 70% ของมมลคนาทรวพยยสนง สททธง
กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธยการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก :
www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equit
y/us-advantage.shareClass.I.html

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททตอข งการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในบรงษวทชวนช นนาในสหรวฐอเมรงกา
• ผมลข งททนทททตอข งการไดขรบว เงงนปว นผลระหวนางการลงททน
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศนช หรลอลดลงจนตนทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทนาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงช แตน 5 ปท ขศนช ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจนานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสลอชทชช วนฉบวบเตตม หรลอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดช ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนหลวกลงททนในสหรวฐอเมรงกา ทนาใหขผลมข งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมท
นโยบายกระจายการลงททนในหทนข ในหลายประเทศหรลอในหลายภมมงภาค ผมลข งททนจศงอาจขาดททนหรลอไดขรบว เงงนคลนตนทากวนาเงงนลงททนเรงมท
แรก
• กองททนลงททนในสวญญาซลอช ขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตตมจนานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนช กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนทแช ละกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณยททไมนปกตง ทนาใหขกองททนไมนสามารถนนาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมลข งททนอาจไดขรบว ชนาระเงงนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาน หนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงงนลงททนคลน
มากกวนาหรลอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวงช นท ช ผมลข งททนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวงตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)
ตนทา

ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

สมง

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

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลท งทรน
(% NAV)

อลทน ๆ : -3.84%
เงงนฝาก
หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 3.34%

หนนวยลงททน : 100.50%

กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 48.81%

OTHERS : 2.87%
INDUSTRIALS : 7.15%
HEALTH CARE : 12.99%

COMMUNICATION
SERVICES : 13.49%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
14.69%

For MOM_K-USA

ขขอมมล ณ วนนทชท 30 เมษสยน 2565
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หลนกทรนพยรทมชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE I
(MORGANIM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
100.50%
1.98%
1.20%
0.16%

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 29 เมษายน 2565 ทวงช นท ช คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US
Advantage Fund - I Shares
INFORMATION TECHNOLOGY
CONSUMER DISCRETIONARY
COMMUNICATION SERVICES
HEALTH CARE
INDUSTRIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565

48.81%
14.69%
13.49%
12.99%
7.15%
2.87%

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US
Advantage Fund - I Shares
Uber Technologies Inc
Snowflake Inc
Asml Holding NV
Royalty Pharma plc
Veeva Systems Inc

หมายเหตท : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 30 เมษายน 2565
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5.28%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนช คทณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกงน 4.0125
สมงสทดไมนเกงน 3.2100

เกตบจรงง 1.2840

สมงสทดไมนเกงน 1.0700
เกตบจรงง 0.0321

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกตบจรงง 0.0428

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกตบจรงง 1.3789

เกตบจรงง 0.0200

คนาใชขจนายอลทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอลทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรลอภาษทอทลนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซลอช คลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
1.50%

เกปบจรปง
1.50%

1.50%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ
ตามทททจาน ยจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซลอช คลนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-USA-A(D)
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คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
1.00
0.80

0.8900
0.7000

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรงง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-USA

หมายเหตท :
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปต นอวตราเรทยกเกตบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงช นท ช สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสลอชทชช วนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดนาเนงนการในอดทต มงไดขเปต นสงทงยลนยวนถศงผลการดนาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ S&P 500 Index (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน เพสอท คสสนวณผลตอบแทนของกองทรนเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชลท งทรน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
80.00%

72.80%

70.00%
60.00%
50.00%

37.96%35.14%

% ตสอปช

40.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%

7.95%

0.16%

14.01% 12.99%

19.02%

11.20%

-1.12%
2556

2557

33.42%
17.53%

2.62% 0.49%

-2.16%
2555

28.56%
22.40%

28.17%

30.00%

2558

2559

2560

กองททน

-5.83%

2561

2562

2563

-4.87%

2564

ดวชนทชทวช ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงช กราฟจะแสดงผลการดนาเนงนงานตวงช แตนวนว จวดตวงช กองททนจนถศงววนทนาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนช
ผลการดนาเนงนงานของกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

76.93%

80.00%
60.00%

36.26%
32.39%

% ตสอปช

40.00%
20.00% 13.53%16.00%

32.12%
13.69% 11.53%
8.86%
1.38%

0.00%

31.49%
26.49%

21.83%
11.96%
2.28%

28.71%
18.40%

1.71%
-3.18%

-4.38%
-20.00%

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

For MOM_K-USA

K-USA-A(D)

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชวท ช ดว ของกองททน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -50.13%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 26.85% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
K-USA-A(D)
ตววชทวช ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวช ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-36.28
-12.53
59.30
22.52

-18.50
-7.51
54.93
23.65

-43.05
-8.92
52.21
20.42

-40.77
2.66
40.79
16.58

1.43
14.26
32.42
23.55

7.65
13.23
26.85
20.10

(%)
10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
N/A
11.09
N/A
13.54
N/A
21.35
N/A
16.91

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วงธทการคนานวณผลการดนาเนงนงานของกองททนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-USA-A(D)
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม US Equity ณ วนนทชท 29 เมษสยน 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-USA-A(D)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

-4.94

-6.76

4.91

14.48

12.28

11.73

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

-7.61

-9.50

-0.19

11.84

10.85

11.61

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

-8.17

-16.02

-3.56

11.10

10.33

10.49

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

-15.85

-41.11

-30.18

5.12

7.73

8.03

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

-18.56

-46.37

-40.80

-4.23

-2.69

4.69

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรยเซตนตยไทลยทท 5

19.22

16.91

14.61

16.02

14.74

12.91

เปอรยเซตนตยไทลยทท 25

23.38

20.21

16.37

17.98

15.91

13.18

เปอรยเซตนตยไทลยทท 50

26.60

25.48

19.65

18.30

16.27

13.33

เปอรยเซตนตยไทลยทท 75

45.81

41.48

30.68

22.85

19.79

14.00

เปอรยเซตนตยไทลยทท 95

60.49

56.99

43.07

29.06

24.97

15.53

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I
Shares ณ วนนทชท 30 เมษสยน 2565

(%)
ตนงช แตสจนดตนงช
10.04
9.76

กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
กองททนหลวก
-36.51 -18.81
N/A
-40.34
3.37
10.18
11.75
Benchmark
-12.92
-8.17
N/A
0.21
13.85
13.66
13.67
หมายเหตท : Benchmark : S&P 500 Index
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนศ ช ไป จะแสดงเปต นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปต นปว จจทบนว ไดขทท
https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-fund
s/equity/us-advantage.shareClass.I.html

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

กองททนมทนโยบายจนายเงงนปว นผลปท ละไมนเกงน 4 ครวงช โดยจนายในอวตราไมนเกงนรขอยละ 100 ของกนาไรสะสม
หรลอกนาไรสททธง เมลทอกองททนรวมมทกาน ไรสะสมหรลอมทกาน ไรสททธงในรอบระยะเวลาบวญชทททจะจนายเงงนปว นผล (
พงจารณาจนายททกสงนช เดลอน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)
ครวงช ททท
ววนปง ดสมทดทะเบทยน
ววนจนายเงงนปว นผล
เงงนปว นผลตนอหนนวย (บาท)
35
31 มกราคม 2565
14 กทมภาพวนธย 2565
0.20
34
2 พฤศจงกายน 2564
12 พฤศจงกายน 2564
0.40
33
2 สงงหาคม 2564
13 สงงหาคม 2564
0.40
32
30 เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564
0.50
31
1 กทมภาพวนธย 2564
15 กทมภาพวนธย 2564
0.50
30
2 พฤศจงกายน 2563
13 พฤศจงกายน 2563
0.30
29
3 สงงหาคม 2563
14 สงงหาคม 2563
0.35
28
30 เมษายน 2563
14 พฤษภาคม 2563
0.25
31 มกราคม 2563
14 กทมภาพวนธย 2563
0.30
27
26
31 ตทลาคม 2562
14 พฤศจงกายน 2562
0.20
จนายเงงนปว นผล ทวงช หมดจนานวน 35 ครวงช รวมเปต นเงงน 10.20 บาท

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

7 กวนยายน 2555
ไมนกาน หนด
10,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
5,799.17 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
13.6652 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทนาการซลอช นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ททววนกววทนนาทนการซล
าการซล
อช อช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทนาการซลอช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนช ตนทาของการซลอช ครวงช แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนช ตนทาของการซลอช ครวงช ถวดไป
ททกววนทนาการซลอช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทนววานการขายคล
ทนาการซลอช ขาย
ททกน.
ววนทนาการซลอช ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนช ตนทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนช ตนทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปต นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-USA-A(D)

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมจข ดว การกองททนทางเลลอก), เรงมท บรงหาร 14 มทนาคม 2559

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 41.53%
(กรณทกองททนจวดตวงช ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงช แตนจดว ตวงช กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-USA-A(D)

ธนาคารกสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณงชยย จนากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน)
บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน) เพลทอลมกคขายมนงตลงงคย
บรงษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จนากวด
บรงษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซลอช ขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จนากวด
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซลอช ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย เอตกซยสปรงง จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท ช จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย พาย จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชท นว จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เมอรยชทนว พารยทเนอรย จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
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บรงษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จนากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซลอช ขายหนนวยลงททน เวตลธย เมจงก จนากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซลอช ขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จนากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จนากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนช 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ
หขางหทนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ช และดนาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชยท นแปลงมมลคสสขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนช ตนทาของการสวทงซลอช ครวงช ถวดไป บรงษวทจวดการจะคนานศงถศงประโยชนยของผมข
สนทงซสอช ครนชงถนดไป
ถลอหนนวยลงททนเปต นสนาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ลอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนช ตนทาของการสวทงซลอช ครวงช ถวดไป คนา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวตบไซตยของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ลอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงช ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนลงททนคลนเตตมจนานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงช และอยมภน ายใตขการกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสลอชทชช วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมช งไดขเปต นการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชทชช วนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนช
ทวงช นท ช บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชทชช วนสนวนสรทปขขอมมลสนาควญ ณ ววนททท 29 เมษายน 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดนาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปต นเทตจ
และไมนทาน ใหขผอมข ทลนสนาควญผงด

K-USA-A(D)

14 / 16

คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ช โดยพงจารณาจากผลการดนาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ช
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาน กวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนทไช ดขตามกนาหนด

ตนทากวนา
BBB

ตนทากวนา
BBB(tha)

ตนทากวนา
Baa

ตนทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนทไช ดขตามกนาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตนทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชนาระหนท ช
ไดขตามกนาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ
ชนาระหนทไช ดขตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนทไช ดขตามกนาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยช ซศงท ขศนช กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงช ในและตนางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนทจช ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยช เชนน หากอวตราดอกเบทยช ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนช อวตราดอกเบทยช ของตราสารหนททช ทออกใหมนกตจะสมงขศนช ดขวย ดวงนวนช ราคา
ตราสารหนททช ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลอช ขายในระดวบราคาทททตทาน ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศนช หรลอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงช ในและตนางประเทศ เปต นตขน ซศงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขตง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขตงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกตอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนช กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนช การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปต นเครลอท งมลอสนาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทนาไดขดงว ตนอไปนท ช
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนช อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดนาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรลอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนช กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปต นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซลอช ขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคนานวณจากมมลคนาทททตทาน กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซลอช ทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวช ดว ซศงท สะทขอนใหขเหตนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวช ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวช ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวช ดว ในอวตราทททตทาน ดวงนวนช กองททนรวมนทจช งศ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวช ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนช โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปต นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปต นตขน
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