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หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค กสรนนตช 5 ปช B
K Guaranteed 5 Years B Fund
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KGT5YB
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC • กองทรนรวมผสมแบบไมสกสส หนดสนดสสวนกสรลงทรน
• กองทรนรวมมชประกนน (Guaranteed Fund)
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ
กองทรนมชกสรประกนนเงปนลงทรน โดยผมขลงทรนจะตของถสอหนสวยลงทรนจนครบอสยรโครงกสร ประมสณ 5 ปช
จจงจะไดขรนบชสสระเงปนลงทรนคสนตสมเงสอท นไขในกสรรนบประกนน และตสมควสมสสมสรถในกสรชสสระหนชขช อง
ผมขประกนน โดยวนนรนบคสสสนทงขสยคสนวนนสรดทขสย คสอ วนนทชท 9 ก.พ. 2567
และวนนขสยคสนหนสวยลงทรนอนตโนมนตเป มสอท ครบอสยรโครงกสร คสอ วนนทชท 20 ก.พ. 2567
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
คสสธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทตนจะลงทตนในตราสารหนท น ตราสารกกทงหนทกน ทงก ทตน ตราสารทตน หนนวยลงทตนของกองทตนรวม และ/หรรอเงงนฝาก รวม
ทวงน หลวกทรวพยยหรรอทรวพยยสนง อรทนทวงน ในและตนางประเทศ หรรอการหาดอกผลโดยวงธทอทรนทททไมนขดว ตนอกฎหมาย ก.ล.ต. โดย
กองทตนจะลงทตนในตนางประเทศโดยเฉลททยในรอบปท บญ
ว ชทไมนนอข ยกวนา 80% ของ NAV ทวงน นท น กองทตนจะพงจารณาปรวบสวด
สนวนการลงทตนในตราสารดวงกลนาว ไดขตงวน แตน 0% – 100% ของ NAV ซกงท สวดสนวนการลงทตนขกนน อยมกน บว ดตลยพงนงจของผมข
จวดการกองทตนและสภาวการณยในแตนละขณะ
• นอกจากนท น ทวงน นท น กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซรอน ขายลนวงหนขา (Derivatives) เพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหาร
การลงทตน (Efficient Portfolio Management) โดยมทวตว ถตประสงคยเพรทอเปป นการสรขางผลตอบแทนจากการลงทตนใหขสงม
ขกนน หรรอเพรทอลดคนาใชขจาน ยของกองทตน รวมถกงกองทตนจะลงทตนในสวญญาซรอน ขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขาน
อวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงทตนในตนางประเทศ และอาจลงทตนในตราสารหนททน ทมทอนว ดวบความ
นนาเชรทอถรอตตทากวนาทททสามารถลงทตนไดข (non – investment grade) ตราสารหนททน ทไมนไดขรบว การจวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอ
(Unrated Securities) และหลวกทรวพยยททไมนมทการซรอน ขายในตลาด (unlisted) ไมนเกงน 20% ของ NAV และอาจลงทตนใน
ตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซรอน ขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes)
• บรงษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management ซกงท เปป นบรงษวทจวดการกองทตนทททจดว ตวงน ในประเทศ
ฝรวทงเศส และไดขรบว ใบอนตญาตเพรทอประกอบธตรกงจจวดการลงทตนภายใตขการกตากวบดมแลของ The Autorite des Marches
Financiers (AMF) ซกงท เปป นสมาชงกสามวญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
เปป นผมรข บว ดตาเนงนการงานดขานการจวดการลงทตนของกองทตน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A.
ทตาหนขาทททเปป นผมปข ระกวนเงงนลงทตน (Guarantor) ของกองทตน ซกงท เปป นธนาคารในประเทศฝรวทงเศสทททไดขรบว การจวดอวนดวบ
ความนนาเชรทอถรอในระดวบ A+ โดย Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และเปป นบรงษวทแมนของ Amundi Asset
Management
เงรทอนไขการรวบประกวนเงงนลงทตนโดย Credit Agricole S.A.
1. ผมถข รอหนนวยลงทตนจะไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงทตนหลวงหวกคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตน (คตานวณจากจตานวน
หนนวยลงทตนคมณกวบมมลคนาทททตราไวขททราคา 10 บาทตนอหนนวย) ในกรณทททถรอหนนวยลงทตนจนครบอายตโครงการเทนานวนน
หากผมถข รอหนนวยลงทตนขายครนหนนวยลงทตนกนอนครบอายตโครงการ ผมถข รอหนนวยลงทตนจะไมนไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงทตน
และจะไดขรบว ชตาระคนารวบซรอน ครนหนนวยลงทตนตามราคารวบซรอน ครนหนนวยลงทตน ณ ววนทตาการรวบซรอน ครนหนนวยลงทตนนวนน
2.ผมปข ระกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองทตนมทการเปลททยนแปลงผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว
ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
- กองทตนมทการเปลททยนแปลงหรรอแกขไขนโยบายการลงทตนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงทตนของผมรข บว มอบ
หมายงานดขานการจวดการลงทตน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
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- กองทตนเขขาเงรทอนไขในการเลงกกองทตนตามหลวกเกณฑยททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตตใหข
กองทตนตของเลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายตโครงการ
- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆ ทททใชขบงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรรอประเทศไทย ทททสงน ผล
กระทบทตาใหขการจนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรรอขขอบวงควบดวงกลนาว
3. ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทางลบตนอผลการดตาเนงนงานของกอง
ทตนตนางประเทศทททกองทตนไปลงทตน ผมปข ระกวนอาจพงจารณาเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน
4. ในกรณทททมทเหตตใหขตอข งจวดใหขมทผปมข ระกวนรายใหมน บรงษวทจวดการสงวนสงทธงททจะเลงกกองทตน หรรอดตาเนงนการจวดการกอง
ทตนตนอไปโดยยกเลงกสงทธงการประกวน และเปลททยนชรทอและประเภทกองทตนจากกองทตนรวมมทประกวนเปป นกองทตนรวมทวทว
ไป โดยถรอวนาไดขรบว ความเหปนชอบจากผมถข รอหนนวยลงทตนแลขว
5. ในกรณทททผปมข ระกวนขาดคตณสมบวตงการเปป นผมปข ระกวนตามทททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กตาหนด บรงษวทจวดการ
สงวนสงทธงททจะเปลททยนชรทอและประเภทกองทตน จากกองทตนรวมมทประกวนเปป นกองทตนรวมทวทวไป โดยถรอวนาไดขรบว ความ
เหปนชอบจากผมถข รอหนนวยลงทตนแลขว อยนางไรกปตาม ผมถข รอหนนวยลงทตนจะยวงคงไดขรบว สงทธงการประกวนเงงนลงทตนเชนนเดงม
เนรทองจากการขาดคตณสมบวตงการเปป นผมปข ระกวนไมนมทผลตนอขขอกตาหนดตามสวญญาประกวนทททบรงษวทจวดการทตาไวขกบว ผมข
ประกวน
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มตงน เนขนการลงทตนเพรทอรวกษาเงงนลงทตนพรขอมทวงน สรขางผลตอบแทนทททเหมาะสม
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมลข งทตนทททเนขนการรวกษาเงงนลงทตนใหขอยมคน รบ
• ผมลข งทตนทททคาดหววงอวตราผลตอบแทนมากกวนาอวตราเงงนเฟขอบวกอวตราดอกเบทยน เงงนฝาก
• ผมลข งทตนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหลวกทรวพยยในตนางประเทศทททกองทตนไปลงทตน ซกงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมง
ขกนน หรรอลดลงจนตตทากวนามมลคนาทททลงทตนและทตาใหขขาดทตนไดข
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งทตนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน
• ผมลข งทตนทททตอข งการรวบสงทธงประกวนเงงนลงทตนแตนตอข งการไถนถอนหนนวยลงทตนเพรทอรวบเงงนกนอนระยะเวลา 5 ปท
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช
- อสสนหนวงสรอชทชน วนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมสข นวบสนตนการขายและบรงษวทจวดการ
- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนทดน ทพอ
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ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ

• กองทตนมทการประกวนเงงนลงทตน โดยผมลข งทตนจะตของถรอหนนวยลงทตนจนครบอายตโครงการ ประมาณ 5 ปท จกงจะไดขรบว ชตาระเงงนลงทตนครน
ตามเงรทอนไขในการรวบประกวน และตามความสามารถในการชตาระหนทขน องผมปข ระกวน (Credit Agricole S.A.)
• ผมลข งทตนอาจไมนไดขรบว เงงนตขนครนเตปมจตานวนตามทททไดขรบว สงทธงประกวน หากผมปข ระกวนเงงนทตนไมนปฏงบตว งตามขขอกตาหนดในสวญญาประกวน
หรรอยกเลงกสวญญาประกวน
• ผมปข ระกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองทตนมทการเปลททยนแปลงผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบ
จากผมปข ระกวน
- กองทตนมทการเปลททยนแปลงหรรอแกขไขนโยบายการลงทตนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงทตนของผมรข บว มอบหมายงานดขานการ
จวดการลงทตน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดขรบว ความเหปนชอบจากผมปข ระกวน
- กองทตนเขขาเงรทอนไขในการเลงกกองทตนตามหลวกเกณฑยททสาต นวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตตใหขกองทตนตของ
เลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายตโครงการ
- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆ ทททใชขบงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรรอประเทศไทย ทททสงน ผลกระทบทตาใหขการ
จนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรรอขขอบวงควบดวงกลนาว
• ผมปข ระกวนอาจเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรรอขขอบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทาง
ลบตนอผลการดตาเนงนงานของกองทตนตนางประเทศทททกองทตนไปลงทตน
• บรงษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management เปป นผมรข บว ดตาเนงนการงานดขานการจวดการลงทตนของกองทตน
(Outsourced fund manager) ทวงน นท น ผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตนอาจนตาทรวพยยสนง ของกองทตนไปลงทตนในทรวพยยสนง
และ/หรรอหลวกทรวพยยททบรงหารจวดการโดยผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตนและ/หรรอบรงษวททททเกททยวขของ ตามดตลยพงนงจของผมรข บว
มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตน
• กองทตนลงทตนในสวญญาซรอน ขายลนวงหนขาเพรทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงทตนในตนางประเทศ) ดวงนวนน กองทตนจกงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทตนมทนโยบายทททจะลงทตนในตนางประเทศ ดวงนวนน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองทตนลงทตน อาทง การเปลททยนแปลงทางการ
เมรองหรรอนโยบายทางการเงงน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงทตนของกองทตนไดข รวมถกงการออกมาตรการทททอาจสนงผลใหขผลมข งทตน
ไดขรบว เงงนคนาขายครนหนนวยลงทตนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนดไวขในหนวงสรอชทชน วน
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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)
การลงทตนกระจตกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนกทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมอข อกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทตนกระจตกตววในหมวดอตตสาหกรรมใดอตตสาหกรรมหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววใน
หมวดอตตสาหกรรมรวม

ตตทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงทตนกระจตกตววในประเทศใดประเทศหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทตนกระจตกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

สมง

> 80%

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการลงทตนกระจตกตววในประเทศ สหรวฐอเมรงกา
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ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสสวน

ดรลยพปนปจ

ไมสปของกนน

หมายเหตต: กองทตนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงทตนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน
อรทน ๆ : -0.76%
หนนวยลงทตน : 6.39%
เงงนฝาก
หรรอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 7.15%

(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคตาน ประกวน
: 87.22%

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล ตนางประเทศ (INTERNATIONAL BOND) (Aaa)
ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮขแบงกงงน คอรยปอเรชวทน จตากวด (HSBC) (Aa3)
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF (AMUNDI)
AMUNDI GOVT BOND LOWEST (AMUNDI)
AMUNDI IEACS UCITS ETF (AMUNDI)

(% NAV)
87.22%
6.99%
2.98%
1.71%
1.70%

หมายเหตต : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563 ทวงน นท น คตณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจตบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
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คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดขรบว ดวงนวนน คตณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทตน *

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน

สมงสตดไมนเกงน 4.8685

5.00
4.00
3.00
สมงสตดไมนเกงน 2.1400

2.00
1.00

สมงสตดไมนเกงน 2.1400

เกปบจรงง 0.9095

เกปบจรงง 0.8025

0.00

เกปบจรงง 0.0642

การจวดการ

สมงสตดไมนเกงน 0.2675

เกปบจรงง 0.0428

ผมดข แม ลผลประโยชนย

สมงสตดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0000

คนาใชขจนายอรทนๆ

รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตต : คนาใชขจาน ยอรทนๆเปป นขขอมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สตดของกองทตน
คนาใชขจาน ยอรทนๆประกอบดขวย
- คนาธรรมเนทยมผมรข บว มอบหมายงานดขานการจวดการลงทตน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจตบนว เรทยกเกปบจรงง 0.2996% ตนอปท ของ NAV
- คนาธรรมเนทยมผมปข ระกวน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจตบนว เรทยกเกปบจรงง 0.2354% ตนอปท ของ NAV
- คนาใชขจาน ยอรทนๆ: ตามทททจาน ยจรงง
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรต กงจเฉพาะหรรอภาษทอทรนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซรอน ครนหนนวยลงทตน (Back-end Fee)

สมงสรดไมสเกปน
3.00%

เกปบจรปง
0.25%

3.00%

ยกเวขน

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนเขขา (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทตน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรงง

หมายเหตต : กองทตนเสนอขายครวงน เดทยวในชนวง IPO ววนททท 11 - 15 กตมภาพวนธย 2562
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซรอน ครนหนนวยลงทตนของกองทตนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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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
4.93%

5.00%
4.00%

% ตสอปช

3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

0.00%

2562

กองทตน

ดวชนทชทวน ดว ของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ททกองทตนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงน แตนวนว จวดตวงน กองทตนจนถกงววนทตาการสตดทขายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -7.94%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขจนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 3.50% 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 30 ตรลสคม 2563
YTD
KGT5YB
-3.29
ตววชทวน ดว
N/A
ความผวนผวนของกองทตน * 4.43
ความผวนผวนของตววชทวน ดว * N/A

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-0.62
N/A
1.49
N/A

-0.50
N/A
1.79
N/A

-2.68
N/A
4.12
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

0.87
N/A
3.50
N/A

หมายเหตต : * รขอยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองทตนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจตบนว ไดขทท www.kasikornasset.com
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ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮขแบงกงงน คอรยปอเรชวทน จตากวด

วนนทชจท ดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

20 กตมภาพวนธย 2562
ประมาณ 5 ปท โดยไมนตทาต กวนา 4 ปท 11 เดรอน และไมนเกงน 5 ปท 1 เดรอน
6,031,181,328.46 บาท

ขนสดกองทรน
2,309.39 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV)
10.1479 บาท/หนนวย
ซสเสนอขายครว
อช และขสยคส
งน เดทนยหนส
วในชนวยลงทร
วง IPOนววนททท 11 - 15 กตมววเสนอขายครว
ธย 2562
เสนอขายครว
กตมภาพวนงน ธยเดท2562
ยวในชนวง IPO ววนททท 11 - 15 กตมภาพวนธย 2562
นภาพว
ทตานการซร
อนงเดทยวในชนวง IPO ววนททท 11 - 15
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
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
ทตกววนทตาการซรอน ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววทตนกทตววานการขายคร
ทตาการซรอน ขาย
ทตกน.
ววนทตาการซรอน ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนน ตตทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนน ตตทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+3 ครนเงงน T+5 เวลา 10.00 น.เปป นตขน
ไป)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com

รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

คตณกวนตยา พสตหงรญ
ว นงกร (ผมจข ดว การกองทตนทางเลรอก), เรงมท บรงหาร 20 กตมภาพวนธย 2562

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จตากวด (มหาชน)
บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนนวยลงทตน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท น จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซรอน ขายหนนวยลงทตน เวปลธย เมจงก จตากวด

KGT5YB

ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 50.37%
(กรณทกองทตนจวดตวงน ไมนถงก 1 ปท จะแสดงคนาตวงน แตนจดว ตวงน กองทตน)
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ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน /
รของเรชยน

บรงษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน

กองทตนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรรอบตคคลซกงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถกงกองทรวพยยสนง ของบตคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรรอ
หขางหตนข สนวนซกงท จวดใหขมทขนก น และดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

- การลงทตนในหนนวยลงทตนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงน ไมนไดขอยมภน ายใตขความคตมข ครองของสถาบวนคตมข ครองเงงนฝาก จกงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซกงท ผมลข งทตนอาจไมนไดขรบว เงงนลงทตนครนเตปมจตานวน
- ไดขรบว อนตมตว งจดว ตวงน และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสรอชทชน วนในการเสนอขายหนนวยลงทตนของกองทตนรวมนทมน งไดขเปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถกง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนของกองทตนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงทตนทททเสนอขายนวนน
ทวงน นท น บรงษวทจวดการกองทตนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชทชน วนสนวนสรตปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ตตลาคม 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดตาเนงนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทรนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปมท เตปม

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

ระดวบททท
นนาลงทตน

ระดวบทททตทาต กวนา
นนาลงทตน

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

อวนดวบเครดงตสมงทททสดต มทความเสททยงตตทาทททสดต ทททจะไมนสามารถชตาระหนท น
ไดขตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไน ดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยน ซกงท ขกนน กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจน ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยน เชนน หากอวตราดอกเบทยน ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขกนน อวตราดอกเบทยน ของตราสารหนททน ทออกใหมนกปจะสมงขกนน ดขวย ดวงนวนน ราคา
ตราสารหนททน ทออกมากนอนหนขาจะมทการซรอน ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถกง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพงทมขกนน หรรอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงทตน ปว จจวยทางการเมรองทวงน ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซกงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถกง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทตน เชนน กองทตนรวมลงทตนดขวยสกตลเงงนดอลลารยในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทตนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขกนน กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจกงเปป นเครรอท งมรอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซกงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งทตนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบตสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขกนน อยมกน บว ดตลยพงนงจของผมจข ดว การกองทตนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรรอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองทตนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทตน
ลงทตนในบางหมวดอตตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนออตตสาหกรรมนวนน กองทตนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายหมวดอตตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทตนลงทตนใน
ประเทศใดประเทศหนกทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซกงท หากเกงดเหตตการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองทตนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทตนทททกระจายการลงทตนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซรอน ขายทรวพยยสนง ของกองทตน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซรอน ทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองทตนรวมลงทตนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยยสนง สตทธงเฉลททยของกองทตนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทตนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวน ดว ซกงท สะทขอนใหขเหปนถกง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวน ดว ของกองทตนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองทตนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทตนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวน ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนน กองทตนรวมนทจน งก มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองทตนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทตนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวน ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทตนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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