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กองทรนเปป ดเค กสรนนตช 5 ปช A
K Guaranteed 5 Years A Fund
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KGT5YA
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC • กองทรนรวมผสมแบบไมสกสส หนดสนดสสวนกสรลงทรน
• กองทรนรวมมชประกนน (Guaranteed Fund)
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
กองทรนมชกสรประกนนเงปนลงทรน โดยผมขลงทรนจะตของถสอหนสวยลงทรนจนครบอสยรโครงกสร ประมสณ 5 ปช
จจงจะไดขรนบชสสระเงปนลงทรนคสนตสมเงสอท นไขในกสรรนบประกนน และตสมควสมสสมสรถในกสรชสสระหนชขช อง
ผมขประกนน โดยวนนรนบคสสสนทงขสยคสนวนนสรดทขสย คสอ วนนทชท 24 พ.ย. 2566 และวนนขสยคสนหนสวยลงทรนอนตโนมนตป
เมสอท ครบอสยรโครงกสร คสอ วนนทชท 4 ธ.ค. 2566
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนจะลงททนในตราสารหนท น ตราสารกกทงหนทกน ทงก ททน ตราสารททน หนนวยลงททนของกองททนรวม และ/หรรอเงงนฝาก รวม
ทวงน หลวกทรวพยยหรรอทรวพยยสนง อรทนทวงน ในและตนางประเทศ หรรอการหาดอกผลโดยวงธทอทรนทททไมนขดว ตนอกฎหมาย ก.ล.ต. โดย
กองททนจะลงททนในตนางประเทศโดยเฉลททยในรอบปท บญ
ว ชทไมนนอข ยกวนา 80% ของ NAV ทวงน นท น กองททนจะพงจารณาปรวบสวด
สนวนการลงททนในตราสารดวงกลนาว ไดขตงวน แตน 0% – 100% ของ NAV ซกงท สวดสนวนการลงททนขกนน อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมข
จวดการกองททนและสภาวการณยในแตนละขณะ
• นอกจากนท น กองททนอาจลงททนในสวญญาซรอน ขายลนวงหนขา (Derivatives) เพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน
ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนในตนางประเทศ และอาจลงททนในตราสารหนททน ทมทอนว ดวบความนนาเชรทอถรอตตทากวนาททท
สามารถลงททนไดข (non – investment grade) ตราสารหนททน ทไมนไดขรบว การจวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอ (Unrated
Securities) และหลวกทรวพยยททไมนมทการซรอน ขายในตลาด (unlisted) ไมนเกงน 20% ของ NAV และอาจลงททนในตราสารททท
มทลกว ษณะของสวญญาซรอน ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes)
• บรงษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management ซกงท เปป นบรงษวทจวดการกองททนทททจดว ตวงน ในประเทศ
ฝรวทงเศส และไดขรบว ใบอนทญาตเพรทอประกอบธทรกงจจวดการลงททนภายใตขการกตากวบดมแลของ The Autorite des Marches
Financiers (AMF) ซกงท เปป นสมาชงกสามวญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
เปป นผมรข บว ดตาเนงนการงานดขานการจวดการลงททนของกองททน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A.
ทตาหนขาทททเปป นผมปข ระกวนเงงนลงททน (Guarantor) ของกองททน ซกงท เปป นธนาคารในประเทศฝรวทงเศสทททไดขรบว การจวดอวนดวบ
ความนนาเชรทอถรอในระดวบ A+ โดย Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และเปป นบรงษวทแมนของ Amundi Asset
Management
เงรทอนไขการรวบประกวนเงงนลงททนโดย Credit Agricole S.A.
1. ผมถข รอหนนวยลงททนจะไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงททนหลวงหวกคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (คตานวณจากจตานวน
หนนวยลงททนคมณกวบมมลคนาทททตราไวขททราคา 10 บาทตนอหนนวย) ในกรณทททถรอหนนวยลงททนจนครบอายทโครงการเทนานวนน
หากผมถข รอหนนวยลงททนขายครนหนนวยลงททนกนอนครบอายทโครงการ ผมถข รอหนนวยลงททนจะไมนไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงททน
และจะไดขรบว ชตาระคนารวบซรอน ครนหนนวยลงททนตามราคารวบซรอน ครนหนนวยลงททน ณ ววนทตาการรวบซรอน ครนหนนวยลงททนนวนน
2.ผมปข ระกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองททนมทการเปลททยนแปลงผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว
ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
- กองททนมทการเปลททยนแปลงหรรอแกขไขนโยบายการลงททนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงททนของผมรข บว มอบ
หมายงานดขานการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
- กองททนเขขาเงรทอนไขในการเลงกกองททนตามหลวกเกณฑยททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตทใหข
กองททนตของเลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายทโครงการ
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- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆ ทททใชขบงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรรอประเทศไทย ทททสงน ผล
กระทบทตาใหขการจนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรรอขขอบวงควบดวงกลนาว
3. ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทางลบตนอผลการดตาเนงนงานของกอง
ททนตนางประเทศทททกองททนไปลงททน ผมปข ระกวนอาจพงจารณาเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน
4. ในกรณทททมทเหตทใหขตอข งจวดใหขมทผปมข ระกวนรายใหมน บรงษวทจวดการสงวนสงทธงททจะเลงกกองททน หรรอดตาเนงนการจวดการกอง
ททนตนอไปโดยยกเลงกสงทธงการประกวน และเปลททยนชรทอและประเภทกองททนจากกองททนรวมมทประกวนเปป นกองททนรวมทวทว
ไป โดยถรอวนาไดขรบว ความเหปนชอบจากผมถข รอหนนวยลงททนแลขว
5. ในกรณทททผปมข ระกวนขาดคทณสมบวตงการเปป นผมปข ระกวนตามทททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กตาหนด บรงษวทจวดการ
สงวนสงทธงททจะเปลททยนชรทอและประเภทกองททน จากกองททนรวมมทประกวนเปป นกองททนรวมทวทวไป โดยถรอวนาไดขรบว ความ
เหปนชอบจากผมถข รอหนนวยลงททนแลขว อยนางไรกปตาม ผมถข รอหนนวยลงททนจะยวงคงไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงททนเชนนเดงม
เนรทองจากการขาดคทณสมบวตงการเปป นผมปข ระกวนไมนมทผลตนอขขอกตาหนดตามสวญญาประกวนทททบรงษวทจวดการทตาไวขกบว ผมข
ประกวน
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงน เนขนการลงททนเพรทอรวกษาเงงนลงททนพรขอมทวงน สรขางผลตอบแทนทททเหมาะสม
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งททนทททเนขนการรวกษาเงงนลงททนใหขอยมคน รบ
• ผมลข งททนทททคาดหววงอวตราผลตอบแทนมากกวนาอวตราเงงนเฟขอบวกอวตราดอกเบทยน เงงนฝาก
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหลวกทรวพยยในตนางประเทศทททกองททนไปลงททน ซกงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมง
ขกนน หรรอลดลงจนตตทากวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน
• ผมลข งททนทททตอข งการรวบสงทธงประกวนเงงนลงททนแตนตอข งการไถนถอนหนนวยลงททนเพรทอรวบเงงนกนอนระยะเวลา 5 ปท
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสรอชทชน วนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดน ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนมทการประกวนเงงนลงททน โดยผมลข งททนจะตของถรอหนนวยลงททนจนครบอายทโครงการ ประมาณ 5 ปท จกงจะไดขรบว ชตาระเงงนลงททนครน
ตามเงรทอนไขในการรวบประกวน และตามความสามารถในการชตาระหนทขน องผมปข ระกวน (Credit Agricole S.A.)
• ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนตขนครนเตปมจตานวนตามทททไดขรบว สงทธงประกวน หากผมปข ระกวนเงงนททนไมนปฏงบตว งตามขขอกตาหนดในสวญญาประกวน
หรรอยกเลงกสวญญาประกวน
• ผมปข ระกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองททนมทการเปลททยนแปลงผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบ
จากผมปข ระกวน
- กองททนมทการเปลททยนแปลงหรรอแกขไขนโยบายการลงททนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงททนของผมรข บว มอบหมายงานดขานการ
จวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
- กองททนเขขาเงรทอนไขในการเลงกกองททนตามหลวกเกณฑยททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตทใหขกองททนตของ
เลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายทโครงการ
- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆ ทททใชขบงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรรอประเทศไทย ทททสงน ผลกระทบทตาใหขการ
จนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรรอขขอบวงควบดวงกลนาว
• ผมปข ระกวนอาจเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทาง
ลบตนอผลการดตาเนงนงานของกองททนตนางประเทศทททกองททนไปลงททน
• บรงษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management เปป นผมรข บว ดตาเนงนการงานดขานการจวดการลงททนของกองททน
(Outsourced fund manager) ทวงน นท น ผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนอาจนตาทรวพยยสนง ของกองททนไปลงททนในทรวพยยสนง
และ/หรรอหลวกทรวพยยททบรงหารจวดการโดยผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททนและ/หรรอบรงษวททททเกททยวขของ ตามดทลยพงนงจของผมรข บว
มอบหมายงานดขานการจวดการลงททน
• กองททนลงททนในสวญญาซรอน ขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนน กองททนจกงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนมทนโยบายทททจะลงททนในตนางประเทศ ดวงนวนน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทง การเปลททยนแปลงทางการ
เมรองหรรอนโยบายทางการเงงน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถกงการออกมาตรการทททอาจสนงผลใหขผลมข งททน
ไดขรบว เงงนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนดไวขในหนวงสรอชทชน วน
• กองททนมทการกระจทกตววของการถรอหนนวยลงททนของบทคคลใดเกงน 1 ใน 3 ของจตานวนหนนวยลงททนทวงน หมด ดวงนวนน หากผมถข รอหนนวยลง
ททนดวงกลนาวไถนถอนหนนวยลงททนอาจมทความเสททยงใหขกองททนตของเลงกกองททนรวมไดข ผมลข งททนสามารถตรวจสอบขขอมมลการถรอหนนวยลง
ททนเกงน 1 ใน 3 ไดขททเวปบไซตยของบรงษวทจวดการ
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แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

ปน จจนยควสมเสชทยงทชสท สส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนกทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States
KGT5YA
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ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
อรทน ๆ : -5.66%
เงงนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 9.49%

(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคตาน ประกวน
: 96.17%

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล ตนางประเทศ (INTERNATIONAL BOND) (Aaa)
JP Morgan Chase Bank, N.A. (JPM) (Aa3)
ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮขแบงกงงน คอรยปอเรชวทน จตากวด (HSBC) (Aa3)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
96.17%
4.73%
4.70%
0.06%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงน นท น คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสทดไมนเกงน 4.8685

5.00
4.00
3.00
สมงสทดไมนเกงน 2.1400

2.00

สมงสทดไมนเกงน 2.1400

1.00
0.00

เกปบจรงง 0.0642

เกปบจรงง 0.0535

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกปบจรงง 0.0428

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.5500

คนาใชขจนายอรทนๆ

เกปบจรงง 0.7105

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : - คนาใชขจาน ยอรทนๆเปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สทดของกองททน
- คนาใชขจาน ยอรทนๆประกอบดขวย
• คนาธรรมเนทยมผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงททน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจทบนว เรทยกเกปบจรงง 0.0535% ตนอปท ของ NAV ตวงน แตน
ววนททท 13 ม.ค. 2565 เปป นตขนไป
• คนาธรรมเนทยมผมปข ระกวน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจทบนว เรทยกเกปบจรงง 0.2354% ตนอปท ของ NAV
• คนาใชขจาน ยอรทนๆ: ตามทททจาน ยจรงง
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซรอน ครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
3.00%

เกปบจรปง
0.25%

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรงง

หมายเหตท : - กองททนเสนอขายครวงน เดทยวในชนวง IPO ววนททท 26 – 30 พฤศจงกายน 2561
- คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซรอน ครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

KGT5YA
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยรนยวนถกงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ไมสมดช นชนชชชวนด (Benchmark) เนสทองจสกกองทรนนชเช ปป นกองทรนรวมมชประกนน จจงเนขนจนดสรรเงปนลงทรนและบรปหสร
กองทรนภสยใตขกรอบควสมเสชทยงทชจท สส กนด เพสอท ใหขผมขลงทรนไดขรนบเงปนลงทรนคสนเมสอท ครบอสยรโครงกสร
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
8.00%

7.20%

6.00%
4.00%

% ตสอปช

2.00%
0.00%

0.09%

0.00%

0.00%

0.00%

-2.00%

-1.43%

-4.00%
-6.00%

0.00%

-4.02%
2561

2562

2563

กองททน

2564

ดวชนทชทวน ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงน แตนวนว จวดตวงน กองททนจนถกงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -8.48%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขจนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 2.74% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขจนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Miscellaneous
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 พฤษภสคม 2565
YTD
KGT5YA
-0.65
ตววชทวน ดว
N/A
ความผวนผวนของกองททน * 2.43
ความผวนผวนของตววชทวน ดว * N/A

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-0.10
N/A
2.78
N/A

-1.10
N/A
2.28
N/A

-1.04
N/A
1.87
N/A

-0.99
N/A
2.83
N/A

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

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

0.25
N/A
2.74
N/A

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮขแบงกงงน คอรยปอเรชวทน จตากวด

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

4 ธวนวาคม 2561
ประมาณ 5 ปท โดยไมนตทาต กวนา 4 ปท 11 เดรอน และไมนเกงน 5 ปท 1 เดรอน
4,973,636,652.01 บาท

ขนสดกองทรน
822.11 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.0873 บาท/หนนวย
ซสเสนอขายครว
อช และขสยคส
งน เดทนยหนส
วในชนวยลงทร
วง IPOนววนททท 26 – 30 พฤศจง
ายน อนงเดทยวในชนวง IPO ววนททท 26 – เสนอขายครว
30 พฤศจงกายน
งน เดทยวในชนวง IPO ววนททท 26 – 30 พฤศจงกายน
ววเสนอขายครว
นทตากการซร
2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนน ตตทาของการซรอน ครวงน แรก
ไมนเสนอขายเพงทมเตงม
ทมเตงม อน ครวงน ถวดไป
ไมนเสนอขายเพงทมเตงม
มมไมนลเคนสนอขายเพง
าขวนน ตตทาของการซร
ททกววนทตาการซรอน ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทตววานการขายคร
ทตาการซรอน ขาย
ททกน.
ววนทตาการซรอน ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนน ตตทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนน ตตทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศNAV T+3 ครนเงงน T+5 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คทณกวนตยา พสทหงรญ
ว นงกร (ผมจข ดว การกองททนทางเลรอก), เรงมท บรงหาร 4 ธวนวาคม 2561

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรยชทนว พารยทเนอรย จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจงก จตากวด

KGT5YA

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 18.40%
(กรณทกองททนจวดตวงน ไมนถงก 1 ปท จะแสดงคนาตวงน แตนจดว ตวงน กองททน)
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 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
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรรอบทคคลซกงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถกงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรรอ
หขางหทนข สนวนซกงท จวดใหขมทขนก น และดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชยท นแปลงมมลคสสขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนน ตตทาของการสวทงซรอน ครวงน ถวดไป บรงษวทจวดการจะคตานกงถกงประโยชนยของผมข
สนทงซสอช ครนชงถนดไป
ถรอหนนวยลงททนเปป นสตาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข รอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถกงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนน ตตทาของการสวทงซรอน ครวงน ถวดไป คตา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข รอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงน ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จกงมทความเสททยงจากการลงททน
ซกงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนลงททนครนเตปมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงน และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสรอชทชน วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมน งไดขเปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถกง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทรนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถกง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซกงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาต 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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท น
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซกงท ขกนน กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชนน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขกนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมนกปจะสมงขกนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากนอนหนขาจะมทการซรอน ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถกง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขกนน หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซกงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถกง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขกนน กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจกงเปป นเครรอท งมรอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซกงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขกนน อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซรอน ขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซรอน ทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซกงท สะทขอนใหขเหปนถกง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนน กองททนรวมนทจน งก มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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