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หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค กสรน นตช 5 ปช A
K Guaranteed 5 Years A Fund
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
KGT5YA
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC • กองทรนรวมผสมแบบไมส กสส หนดสนดสส วนกสรลงทรน
• กองทรนรวมมชประกนน (Guaranteed Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
กองทรนมชกสรประกนนเงปนลงทรน โดยผมขลงทรนจะตข องถสอหนส วยลงทรนจนครบอสยรโครงกสร ประมสณ 5 ปช จจงจะ
ไดข รนบชสสระเงปนลงทรนคสนตสมเงสทอนไขในกสรรน บประกนน และตสมควสมสสมสรถในกสรชสสระหนชขช องผมขประกนน
โดยวนนรน บคสสสนทงขสยคสนวนนสรดทข สย คสอ วนนทชท 24 พ.ย. 2566 และวนนขสยคสนหนส วยลงทรนอนตโนมนตเป มสทอครบอสยร
โครงกสร คสอ วนนทชท 4 ธ.ค. 2566
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนจะลงททนในตราสารหนท น ตราสารกกงท หนท นกกงท ททน ตราสารททน หนนวยลงททนของกองททนรวม และ/หรร อเงงนฝาก รวม
ทวงหลว
น กทรวพยยหรร อทรวพยยสนง อรทนทวงในและตน
น
างประเทศ หรร อการหาดอกผลโดยวงธทอรทนทททไมนขดว ตนอกฎหมาย ก.ล.ต. โดย
กองททนจะลงททนในตนางประเทศโดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมนนขอยกวนา 80% ของ NAV ทวงนท
น น กองททนจะพงจารณาปรวบสวด
สนวนการลงททนในตราสารดวงกลนาว ไดข ตงแตน
ว น 0% – 100% ของ NAV ซกงท สวดสนวนการลงททนขก นนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมข
จวดการกองททนและสภาวการณยในแตนละขณะ
• นอกจากนท น กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลนวงหนข า (Derivatives) เพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน
ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนในตนางประเทศ และอาจลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชรทอถรอตตทากวนาททท
สามารถลงททนไดข (non – investment grade) ตราสารหนท นทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอ (Unrated
Securities) และหลวกทรวพยยททไมนมทการซร นอขายในตลาด (unlisted) ไมนเกงน 20% ของ NAV และอาจลงททนในตราสารททท
มทลกว ษณะของสวญญาซร นอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes)
• บรง ษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management ซกงท เปป นบรง ษวทจวดการกองททนทททจดว ตวงในประเทศ
น
ฝรวทงเศส และไดข รวบใบอนทญาตเพรทอประกอบธทรกงจจวดการลงททนภายใตข การกตากวบดมแลของ The Autorit? des March?s
Financiers (AMF) ซกงท เปป นสมาชงกสามวญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
เปป นผมขรวบดตาเนงนการงานดข านการจวดการลงททนของกองททน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A.
ทตาหนข าทททเปป นผมขประกวนเงงนลงททน (Guarantor) ของกองททน ซกงท เปป นธนาคารในประเทศฝรวทงเศสทททไดข รวบการจวดอวนดวบ
ความนนาเชรทอถรอในระดวบ A+ โดย Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และเปป นบรง ษวทแมนของ Amundi Asset
Management
เงรทอนไขการรวบประกวนเงงนลงททนโดย Credit Agricole S.A.
1. ผมขถรอหนนวยลงททนจะไดข รวบสงทธงการประกวนเงงนลงททนหลวงหวกคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (คตานวณจากจตานวน
หนนวยลงททนคมณกวบมมลคนาทททตราไวข ททราคา 10 บาทตนอหนนวย) ในกรณทททถรอหนนวยลงททนจนครบอายทโครงการเทนานว นน
หากผมขถรอหนนวยลงททนขายครนหนนวยลงททนกนอนครบอายทโครงการ ผมขถรอหนนวยลงททนจะไมนไดข รวบสงทธงการประกวนเงงนลงททน
และจะไดข รวบชตาระคนารวบซร นอครนหนนวยลงททนตามราคารวบซร นอครนหนนวยลงททน ณ ววนทตาการรวบซร นอครนหนนวยลงททนนว นน
2.ผมขประกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองททนมทการเปลททยนแปลงผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดข รวบ
ความเหปนชอบจากผมขประกวน
- กองททนมทการเปลททยนแปลงหรร อแกข ไขนโยบายการลงททนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงททนของผมขรวบมอบ
หมายงานดข านการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดข รวบความเหปนชอบจากผมขประกวน
- กองททนเขข าเงรทอนไขในการเลงกกองททนตามหลวกเกณฑยททสตานวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตทใหข
กองททนตข องเลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายทโครงการ
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- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรร อขข อบวงควบใดๆ ทททใชข บงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรร อประเทศไทย ทททสงน ผล
กระทบทตาใหข การจนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรร อขข อบวงควบดวงกลนาว
3. ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรร อขข อบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทางลบตนอผลการดตาเนงนงานของกอง
ททนตนางประเทศทททกองททนไปลงททน ผมขประกวนอาจพงจารณาเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน
4. ในกรณทททมทเหตทใหข ตของจวดใหข มทผข ปม ระกวนรายใหมน บรง ษวทจวดการสงวนสงทธงททจะเลงกกองททน หรร อดตาเนงนการจวดการกอง
ททนตนอไปโดยยกเลงกสงทธงการประกวน และเปลททยนชรทอและประเภทกองททนจากกองททนรวมมทประกวนเปป นกองททนรวมทววท
ไป โดยถรอวนาไดข รวบความเหปนชอบจากผมขถรอหนนวยลงททนแลข ว
5. ในกรณทททผข ปม ระกวนขาดคทณสมบวตงการเปป นผมขประกวนตามทททสตานวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กตาหนด บรง ษวทจวดการ
สงวนสงทธงททจะเปลททยนชรทอและประเภทกองททน จากกองททนรวมมทประกวนเปป นกองททนรวมทววท ไป โดยถรอวนาไดข รวบความ
เหปนชอบจากผมขถรอหนนวยลงททนแลข ว อยนางไรกปตาม ผมขถรอหนนวยลงททนจะยวงคงไดข รวบสงทธงการประกวนเงงนลงททนเชนนเดงม
เนรทองจากการขาดคทณสมบวตงการเปป นผมขประกวนไมนมทผลตนอขข อกตาหนดตามสวญญาประกวนทททบรง ษวทจวดการทตาไวข กบว ผมข
ประกวน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงน เนข นการลงททนเพรทอรวกษาเงงนลงททนพรข อมทวงสรข
น างผลตอบแทนทททเหมาะสม
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเนข นการรวกษาเงงนลงททนใหข อยมคน รบ
• ผมขลงททนทททคาดหววงอวตราผลตอบแทนมากกวนาอวตราเงงนเฟขอบวกอวตราดอกเบท นยเงงนฝาก
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหลวกทรวพยยในตนางประเทศทททกองททนไปลงททน ซกงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมง
ขก นน หรร อลดลงจนตตทากวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน
• ผมขลงททนทททตของการรวบสงทธงประกวนเงงนลงททนแตนตของการไถนถอนหนนวยลงททนเพรทอรวบเงงนกนอนระยะเวลา 5 ปท
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ

• กองททนมทการประกวนเงงนลงททน โดยผมขลงททนจะตข องถรอหนนวยลงททนจนครบอายทโครงการ ประมาณ 5 ปท จกงจะไดข รวบชตาระเงงนลงททนครน
ตามเงรทอนไขในการรวบประกวน และตามความสามารถในการชตาระหนท นของผมขประกวน (Credit Agricole S.A.)
• ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนตข นครนเตปมจตานวนตามทททไดข รวบสงทธงประกวน หากผมขประกวนเงงนททนไมนปฏงบตว งตามขข อกตาหนดในสวญญาประกวน
หรร อยกเลงกสวญญาประกวน
• ผมขประกวนสงวนสงทธงททจะยกเลงกสงทธงการประกวน ในกรณทดงว ตนอไปนท น
- กองททนมทการเปลททยนแปลงผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดข รวบความเหปนชอบ
จากผมขประกวน
- กองททนมทการเปลททยนแปลงหรร อแกข ไขนโยบายการลงททนทททสงน ผลกระทบทางลบตนอการจวดการลงททนของผมขรวบมอบหมายงานดข านการ
จวดการลงททน (Outsourced Fund Manager) โดยไมนไดข รวบความเหปนชอบจากผมขประกวน
- กองททนเขข าเงรทอนไขในการเลงกกองททนตามหลวกเกณฑยททสตานวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกตาหนด เปป นเหตทใหข กองททนตข อง
เลงกโครงการกนอนครบกตาหนดอายทโครงการ
- มทการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรร อขข อบวงควบใดๆ ทททใชข บงว ควบในประเทศฝรวทงเศสและ/หรร อประเทศไทย ทททสงน ผลกระทบทตาใหข การ
จนายเงงนประกวนเปป นการกระทตาทททขดว ตนอกฎหมายหรร อขข อบวงควบดวงกลนาว
• ผมขประกวนอาจเปลททยนแปลงจตานวนเงงนทททประกวน ในกรณทททเกงดการเปลททยนแปลงของกฎหมายหรร อขข อบวงควบใดๆทททสงน ผลกระทบทาง
ลบตนอผลการดตาเนงนงานของกองททนตนางประเทศทททกองททนไปลงททน
• บรง ษวทจวดการจะมอบหมายใหข Amundi Asset Management เปป นผมขรวบดตาเนงนการงานดข านการจวดการลงททนของกองททน
(Outsourced fund manager) ทวงนท
น น ผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททนอาจนตาทรวพยยสนง ของกองททนไปลงททนในทรวพยยสนง
และ/หรร อหลวกทรวพยยททบรง หารจวดการโดยผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททนและ/หรร อบรง ษวททททเกททยวขข อง ตามดทลยพงนงจของผมขรวบ
มอบหมายงานดข านการจวดการลงททน
• กองททนลงททนในสวญญาซร นอขายลนวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนน กองททนจกงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนมทนโยบายทททจะลงททนในตนางประเทศ ดวงนวนน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทง การเปลททยนแปลงทางการ
เมรองหรร อนโยบายทางการเงงน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถกงการออกมาตรการทททอาจสนงผลใหข ผข ลม งททน
ไดข รวบเงงนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนดไวข ในหนวงสรอชท นชวน
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แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม

ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนจทง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

< 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต นาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
กลทมน ตราสารอรทน ๆ : 2.35%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเทททยบเทนาเงงนฝาก
: 7.72%

(% NAV)
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคต นาประกวน
: 45.81%

หนนวยลงททน : 44.12%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล ตนางประเทศ (INTERNATIONAL BOND) (Aaa)
AMUNDI FUNDS - BOND US CORPORATE (AMUNDI)
ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮข แบงกง นงคอรย ปอเรชวนท จตากวด (HSBC) (Aa3)
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 YEAR UCITS ETF (BRINC)
AMUNDI FUNDS-BOND EURO CORPORATE IE-C (AMUNDI)

(% NAV)
45.81%
14.79%
7.64%
6.77%
6.67%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 29 มทนาคม 2562 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสทดไมนเกงน 4.8685

5.00
4.00
3.00
สมงสทดไมนเกงน 2.1400

2.00
1.00

เกปบจรงง 0.9095

เกปบจรงง 0.8025

0.00

เกปบจรงง 0.0642

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

ผมขดแม ลผลประโยชนย

เกปบจรงง 0.0428

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอรทนๆเปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาใชข จาน ยอรทนๆประกอบดข วย
- คนาธรรมเนทยมผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจทบนว เรท ยกเกปบจรง ง 0.2996% ตนอปท ของ NAV
- คนาธรรมเนทยมผมขประกวน: อวตราไมนเกงน 0.5350% ตนอปท ของ NAV ปว จจทบนว เรท ยกเกปบจรง ง 0.2354% ตนอปท ของ NAV
- คนาใชข จาน ยอรทนๆ: ตามทททจาน ยจรง ง
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
0.25%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : กองททนเสนอขายครวงน เดทยวในชนวง IPO ววนททท 26 – 30 พฤศจงกายน 2561
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยรนยวนถกงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ไมส มชดนชนชชชวนด (Benchmark) เนสทองจสกกองทรนนชเช ปป นกองทรนรวมมชประกนน จจงเนข นจนดสรรเงปนลงทรนและบรปหสร
กองทรนภสยใตข กรอบควสมเสชทยงทชทจสส กนด เพสทอใหข ผข มลงทรนไดข รนบเงปนลงทรนคสนเมสทอครบอสยรโครงกสร
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
0.10%

0.09%

0.08%

% ตส อปช

0.06%
0.04%
0.02%
0.00%

0.00%

2561

กองททน

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงแตน
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถกงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.37%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 1.99% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขจนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Miscellaneous
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 29 มชนสคม 2562
KGT5YA
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน
ความผวนผวนของตววชท นววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

3.28
N/A
2.11
N/A

3.28
N/A
2.11
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
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

3.37
N/A**
1.99
N/A**

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
ผลตอบแทนของตววชท นววดในชนวงเวลาตวงแตน
น จดว ตวงกองทท
น
นแสดงคนา N/A** เนรทองจากไมนมทขขอมมลตววชท นววดทททเปป นดวชนทผลตอบแทนรวม (Total
Return Index) ในชนวงระยะเวลาดวงกลนาว
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
KGT5YA
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮข แบงกง นงคอรย ปอเรชวนท จตากวด

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร

4 ธวนวาคม 2561

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร
ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสอช และขสยคสนหนส วยลงทรน

4,973,636,652.01 บาท

500 บาท
ไมนเสนอขายเพงทมเตงม

500
มมลคนบาท
าขวนตต
น ทาของการซร นอครวงน แรก
ทมเตงม นอครวงน ถวดไป
มมไมนลเคนสนอขายเพง
าขวนตต
น ทาของการซร
ววนทตาการขายครน
มมลคนาขวนตต
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตต
น ทา

ไมนกตาหนด
3,817.63 ลข านบาท
10.3366 บาท/หนนวย

ววนทตาการซร นอ

เสนอขายครวงน เดทยวในชนวง IPO ววนททท 26 – 30 พฤศจงกายน
2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
ไมนเสนอขายเพงทมเตงม
ททกววนทตาการซร นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

T+5 ครอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+3)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)
ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

คทณกวนตยา พสทหงรวญนงกร (ผมขจดว การกองททนทางเลรอก), เรงท มบรง หาร 4 ธวนวาคม 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 28.91%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมนถงก 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
น จดว ตวงกองทท
น
น)

ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว 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

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซกงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถกงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสนวนซกงท จวดใหข มทขก นนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา
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- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
น ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จกงมทความเสททยงจากการลงททน
ซกงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนครนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถกง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 29 มทนาคม 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทตาใหข ผข อม รทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถกง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซกงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท น
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซกงท ขก นนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขก นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกปจะสมงขก นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถกง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขก นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
น
างประเทศ เปปนตข น ซกงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถกง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขก นนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจกงเปปนเครรท องมรอสตาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซกงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท น
-ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขก นนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
-ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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