ขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค โกลบอล แอลโลเคชนชน-A ชนปดสะสมมมลคสส
K Global Allocation Fund-A(A)
บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-GA-A(A)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชเช นขนลงทรนแบบมชควสมเสชชยงตสสงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลช งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนช ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน

K-GA-A(A)

1 / 16

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
• กองททน K-GA-A(A) เสนอขายหนนวยลงททนตวงต แตนวนว ททท 14 กทมภาพวนธธ 2565 เปป นตขนไป
นโยบายกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: MERGAAI:LX
• กองททนหลวกมทงน ลงททนในตราสารททน ตราสารหนท ต และตราสารระยะสวนต ทวทวโลกทวงต ภาครวฐและเอกชน
กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธธการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก :
https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมทข ทตอข งการกระจายการลงททนในหลายสงนทรวพยธ หลายประเทศ
• ผมทข ทไมนมทเวลาตงดตามและปรวบสวดสนวนการลงททนใหขเหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงต แตน 5 ปท ขศนต ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยช งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสลอชทชต วนฉบวบเตปม หรลอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดต ทพอ

K-GA-A(A)
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสช สส คนญ
• ในกรณทททกองททนหลวกลงททนในหลวกทรวพยธ Unlisted/ Non – investment grade/ Unrated มากกวนาเกณฑธทท ก.ล.ต. กจาหนด
(15% ของมมลคนาทรวพยธสนง ของกองททน) บรงษวทจวดการจะปรวบลดสวดสนวนการลงททนในกองททนหลวก เพลทอใหขอตว ราสนวนการลงททนในหลวก
ทรวพยธดงว กลนาว ไมนเกงนเกณฑธดงว กลนาว
• กองททนลงททนในสวญญาซลอต ขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจจานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนทแต ละกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณธททไมนปกตง ทจาใหขกองททนไมนสามารถนจาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมลข งททนอาจไดขรบว ชจาระเงงนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาจ หนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงงนลงททนคลน
มากกวนาหรลอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวงต นท ต ผมลข งททนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวงตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชชยงของกองทรนรวม

K-GA-A(A)
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ปน จจนยควสมเสชยช งทชสช สส คนญ
ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)
ตจทา

ความผวนผวนของ
ผลการดจาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตจทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปง ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชชง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตจทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปง ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ควสมเสชชยงจสกกสรเปลชชยนแปลงของอนตรสแลกเปลชชยน (exchange rate risk)
ตจทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมช เตปมไดขทช www.kasikornasset.com

K-GA-A(A)

4 / 16

สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชลช งทรน
อลทน ๆ : -1.84%
เงงนฝาก
หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 1.88%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 99.96%

หลนกทรนพยรทมช มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
BGF-GLOBAL ALLOCATION FUND A2 (BLACKROCK)
ธนาคารซงตทแต บงกธ เอปน เอ (CIT) (A2)
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
99.96%
1.86%
0.02%

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทชมช มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD
MICROSOFT CORP
APPLE INC
ALPHABET INC CLASS C
CONOCOPHILLIPS
AMAZON COM INC

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

K-GA-A(A)

2.03%
1.60%
1.29%
1.08%
1.07%
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สนดสสวนกสรลงทรนแยกตสมภมมภป สคของกองทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD
North America Equity
Europe Equity
North America Fixed Income
Emerging Market Equity
Europe Fixed Income

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565

K-GA-A(A)

35.29%
12.21%
10.11%
4.50%
2.74%
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนต คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกกองทรน
3.20

สมงสทดไมนเกงน 2.8462

2.80

สมงสทดไมนเกงน 2.4075

2.40
2.00
1.60
1.20

เกปบจรงง 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

เกปบจรงง 1.1924

0.80
0.40
0.00

เกปบจรงง 0.0375 สมงสทดไมนเกงน 0.0375 เกปบจรงง 0.0749 สมงสทดไมนเกงน 0.0803 เกปบจรงง 0.0100

การจวดการ

ผมดข แม ลผลประโยชนธ

นายทะเบทยน

คนาใชขจนายอลทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

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

คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซลอต คลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
2.00%

เกปบจรปง
1.50%

2.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซลอต คลนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-GA-A(A)
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คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมของกองทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเช รชยกเกปบจสกกองทรน
7.00

6.5000

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

1.5000
1.0200

0.7500

0.00

การจวดการ

รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง

For MOM_K-GA

เพดานคนาธรรมเนทยม

หมายเหตท :
- กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสลอชทชต วนของกองททนตนางประเทศ

K-GA-A(A)
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยลนยวนถศงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช S&P 500 (36%) ดนชนช FTSE World ex US (24%) ดนชนช ICE
BofAML Current 5-year US Treasury (24%) ดนชนช FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ตนวชชวช นดของ
กองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชชยงอนตรสแลกเปลชชยนเพสอช เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชช
คสสนวณผลตอบแทน 90% และปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชชยนเพสอช เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคช สส นวณผลตอบ
แทน 10%โดยกสอนวนนทชช 13 พฤษภสคม 2565 ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช S&P 500 (36%), ดนชนช
FTSE World ex US (24%), ดนชนช ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดนชนช FTSE Non-USD
World Government Bond (16%) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องควสมเสชชยงดขสนอนตรสแลกเปลชชยน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลการดจาเนงนงานของกองททน BGF Global Allocation Fund A2 USD
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
20.00%
16.00%
12.00%

% ตสอปช

8.00%

15.69%
12.83%

13.98%13.67%
10.80%
8.02%

13.34%
10.13%

4.00%

1.60%

6.27%

6.06%

4.17%

0.00%

3.24%
-0.78%
-2.27%

-4.00%

-4.68%

-8.00%
-12.00%

18.79% 19.72%
16.80%

-8.87%
2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

For MOM_K-GA

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชวท ต ดว ของกองททน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -11.09%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเช กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 15.03% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเช กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอช ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation

K-GA-A(A)
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชช 31 พฤษภสคม 2565
K-GA-A(A)
ตววชทวต ดว
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชทวต ดว *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

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

-4.65
1.75
14.67
12.29

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

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

-6.53
1.46
15.03
12.13

หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
เนลทองจากกองททนมทผลการดจาเนงนงานนขอยกวนา 1 ปท ดวงนวนต ผลการดจาเนงนงานตวงต แตนจดว ตวงต กองททนจะแสดงเปป นผลการดจาเนงนงาน
ทททเกงดขศนต จรงง วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชช 31 พฤษภสคม 2565
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GA-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรธเซปนตธไทลธทท 5

-0.99

-2.11

0.10

9.37

7.02

9.63

เปอรธเซปนตธไทลธทท 25

-3.30

-6.47

-6.20

3.49

3.18

6.78

เปอรธเซปนตธไทลธทท 50

-4.51

-8.91

-8.99

2.17

1.86

3.02

เปอรธเซปนตธไทลธทท 75

-5.70

-10.77

-11.59

0.19

0.56

1.91

เปอรธเซปนตธไทลธทท 95

-10.01

-20.43

-17.42

-1.41

-1.17

0.61

Peer Percentile

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

5 ปช

10 ปช

เปอรธเซปนตธไทลธทท 5

3.58

3.37

2.72

6.52

5.96

7.75

เปอรธเซปนตธไทลธทท 25

7.31

7.14

6.04

9.27

8.14

8.34

เปอรธเซปนตธไทลธทท 50

9.77

9.61

8.22

10.28

9.05

12.92

เปอรธเซปนตธไทลธทท 75

16.45

15.52

13.54

13.18

10.38

13.48

เปอรธเซปนตธไทลธทท 95

29.10

26.11

20.75

18.43

16.66

14.19

K-GA-A(A)

10 / 16

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน BGF Global Allocation Fund A2 USD ณ วนนทชช 31 พฤษภสคม
2565
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตสจนดตนงช
กองททนหลวก
-11.23
-4.98
-10.02 -11.40
7.60
4.89
N/A
6.51
Benchmark
-15.66
-9.73
-14.52 -15.83
5.78
3.82
N/A
6.30
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท S&P 500 (36%) ดวชนท FTSE World ex US (24%) ดวชนท ICE BofAML Current 5-year US
Treasury (24%) ดวชนท FTSE Non-USD World Government Bond (16%)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนศ ต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท
https://www.blackrock.com/sg/en/products/228333/bgf-global-allocation-fund-a2-usd

K-GA-A(A)
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ขขอมมลอสนช ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

ธนาคารซงตทแต บงกธ เอปน. เอ. สาขากรทงเทพฯ

วนนทชจช ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

21 พฤษภาคม 2545
ไมนกาจ หนด
60,000 ลขานบาท

ขนสดกองทรน
77.90 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
11.7237 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
หนสเวลา
วยลงทร
นทจาการซลอต นขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทจนาทจการซล
าการซล
อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทจาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนต ตจทาของการซลอต ครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนต ตจทาของการซลอต ครวงต ถวดไป
ททกววนทจาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทจววานการขายคล
ทจาการซลอต ขาย
ททกน.
ววนทจาการซลอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนต ตจทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนต ตจทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอช ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-GA-A(A)

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมจข ดว การกองททนทางเลลอก), เรงมท บรงหาร 14 กทมภาพวนธธ 2565

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 16.14%
(กรณทกองททนจวดตวงต ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองททน)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

K-GA-A(A)

ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จจากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จจากวด (มหาชน)
บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยธ บทยอนดธ จจากวด
บรงษวท หลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จจากวด
บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จจากวด
บรงษวท เอฟดวบบลงวดท ประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย เอปกซธสปรงง จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตงนาคงนภวทร จจากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ต จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ พาย จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ ไพนธ เวลทธ โซลมชทนว จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนซนา จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟงลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชท นว พารธทเนอรธ จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จจากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เมอรธชทนว พารธทเนอรธ จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เอเชทย เวลทธ จจากวด
13 / 16

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงททน เวปลธธ เมจงก จจากวด
บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซลอต ขายหนนวยลงททน แอสเซนดธ เวลธธ จจากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททนกสงกรไทย จจากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนต 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอช สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยธสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ
หขางหทนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ต และดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชยช นแปลงมมลคสสขนนช ตสชสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตจทาของการสวทงซลอต ครวงต ถวดไป บรงษวทจวดการจะคจานศงถศงประโยชนธของผมข
สนชงซสอช ครนชงถนดไป
ถลอหนนวยลงททนเปป นสจาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผถมข ลอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนต ตจทาของการสวทงซลอต ครวงต ถวดไป คจา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตธของ
บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผถมข ลอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนธจากขขอมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนลงททนคลนเตปมจจานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสลอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมต งไดขเปป นการแสดงวนาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชทชต วนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชทชต วนสนวนสรทปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 31 พฤษภาคม 2565
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดจาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาจ ใหขผอมข ทลนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมช เตปม

- ควสมเสชชยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท ต โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตทาจ 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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชจาระหนทไต ดขตามกจาหนด

ตจทากวนา
BBB

ตจทากวนา
BBB(tha)

ตจทากวนา
Baa

ตจทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชจาระหนทไต ดขตามกจาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตจทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชจาระหนท ต
ไดขตามกจาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตจทามากทททจะไมนสามารถ
ชจาระหนทไต ดขตามกจาหนด
ความเสททยงตจทาทททจะไมนสามารถชจาระหนทไต ดขตามกจาหนด

- ควสมเสชชยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซศงท ขศนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขศนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลอต ขายในระดวบราคาทททตทาจ ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยธททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศนต หรลอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซศงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชยช งจสกกสรเปลชยช นแปลงของอนตรสแลกเปลชยช น (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทจากจาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนต กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครลอท งมลอสจาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทจาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยช งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชชยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชชยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนต อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชชยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยช งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนชง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรลอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชชยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนชง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนต กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชชยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนชง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซลอต ขายทรวพยธสนง ของกองททน
โดยคจานวณจากมมลคนาทททตทาจ กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซลอต ทรวพยธสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยธสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซศงท สะทขอนใหขเหปนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตจทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาจ ดวงนวนต กองททนรวมนทจต งศ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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