
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค แพลน 2

K PLAN 2 FUND
K-PLAN2

• กองทรนรวมผสมแบบกสสหนดสนดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรแหสงทรน
• กองทรนรวมทชทมชนโยบสยเปป ดใหขมชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตขบลจ.เดชยวกนน 

• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทน ชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนผสมลงทกนในหกขน ตราสารหนท น และหรรอเงงนฝาก โดยจะลงทกนในหกขนไมมเกงน 30% ของมมลคมาทรวพยธสงนสกทธงของ

กองทกน

• ลงทกนในตมางประเทศไมมเกงน 30% ของมมลคมาทรวพยธสงนสกทธงของกองทกน โดยปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน

ไมมนขอยกวมา 90% ของมมลคมาเงงนลงทกนในตราสารหนท นตมางประเทศ และไมมปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนของ

เงงนลงทกนในตราสารทกนตมางประเทศ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลมวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารทททมทสวญญาซร นอขายลมวงหนขาแฝง (Structured Notes)

• กองทกนนท นอาจลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรงษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมมจจากวดอวตราสมวน

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกมงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวมาดวชนทชท นววด

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขซ นนหรรอลดลงจนตจทา

กวมามมลคมาทททลงทกนและทจาใหขขาดทกนไดข

• ผมขลงทกนทททสามารถลงทกนในระยะยาวตว นงแตม 3 ปท  ขซ นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงงนทททแนมนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมมครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลมวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกนและตราสารทททมทสวญญาซร นอขายลมวงหนขา

แฝง ทจาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวมากองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชขเงงนลงทกนในจจานวนทททนขอยกวมา

จซงมทกจาไร/ขาดทกนสมงกวมาการลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง

• กองทกนจะพงจารณาปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนบางสมวนสมงผลใหขผมขลงทกนอาจขาดทกนหรรอกจาไรจากอวตราแลกเปลททยน

• กองทกนนท นมทการลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรงษวทจวดการเดทยวกวนไมมจจากวดอวตราสมวน ซซทงอาจกมอใหขเกงดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกงดจากนโยบายการลงทกนในหนมวยลงทกนภายใตขการจวดการของบรงษวทจวดการเดทยวกวน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายครนหนมวยลงทกนเกงนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงทกนทททจจาหนมายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคจาสวทงซร นอขายหนมวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคจาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%< 5%

ตจทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดจาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (high issuer concentration risk)

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตจทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คจานวณจากผลรวมของนจ นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองทกนลงทกนมากกวมา 10% ของ NAV

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนบสงสสวน

ตจทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน

: 33.22%

หกขน : 22.34%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 28.17%

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทมาเงงนฝาก

: 7.71%

หนมวยลงทกน : 5.05%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 2.85%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรรอผมขคจ นาประกวน : 2.01%

อรทน ๆ : -1.35%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 5.74%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร 2.11%

ธนาคาร 2.01%

ขนสมงและโลจงสตงกสธ 1.67%

พาณงชยธ 1.66%

กลกมมหลวกทรวพยธอรทน ๆ 9.15%

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทรนทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
1.75%บมจ.ปตท. (PTT) 

1.38%บมจ.ปตท.สจารวจและผลงตปงโตรเลทยม (PTTEP) 

1.28%บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT) 

1.05%บมจ. กวลฟธ  เอตนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

0.99%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
33.22%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน 

28.17%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

7.71%เงงนฝาก หรรอตราสารเททยบเทมาเงงนฝาก 

5.05%หนมวยลงทกน 

2.85%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

2.01%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรรอผมขคจ นา

ประกวน 

-1.35%อรทน ๆ 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
22.19%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

11.03%พวนธบวตรธนาคารแหมงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

3.65%บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  (AA)

3.39%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

3.25%บรงษวท เดมเลอรธ เอจท (DAG)  (AAA(tha))

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คสสธรรมเนชยม

* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คมาใชขจมายอรทนๆ รวมคมาใชขจมาย

เกตบจรงง 0.8025

เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.0803 เกตบจรงง 0.0200

เกตบจรงง 0.9349
สมงสกดไมมเกงน 1.0700

สมงสกดไมมเกงน 0.1070 สมงสกดไมมเกงน 0.1070

สมงสกดไมมเกงน 1.0700

สมงสกดไมมเกงน 2.3540

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมมภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะ

ไมมคงดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยจะเปตนไปตามกรณทตววอยมาง เชมน กองทกนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข

จวดสรรการลงทกนไปยวงกองทกนรวมปลายทางซซทงอยมมภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคงดจาก 

(1) เงงนลงทกน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงงนลงทกน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมปลายทางกจาหนด เปตนตขน

คมาใชขจมายอรทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลมาสกดของกองทกน

คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมมลคมาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกน (Front-end Fee) 0.50%0.50%

คมาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนมวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน0.50%

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คมาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจมายจรงง

หมายเหตก : ปวจจกบวนบลจ. ไมมเรทยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายสจาหรวบการลงทกนผมานบรงการ K-Saving Plan

หากกองทกนลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมมภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรงษวทจวดการจะไมมคงดธรรมเนทยมการขาย

และรวบซร นอครนหนมวยลงทกนซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยกองทกนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกตบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนมวยลงทกนใหขกวบกอง

ทกนตขนทาง

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทมากวบคมาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนมวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรรอคมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตมอวตราใดจะสมงกวมา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดจาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยรนยวนถซงผลการดจาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยฯ (SET TRI) (20%) 
ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (50%) ผลตอบ
แทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนช ชภสคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสใน
ระดนบ A- ขน ชนไป อสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (15%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD 
ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอแปลงเปป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic 
Government 12 Month Yield  บวกดขวย Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ 
Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช  ในชสวงระยะเวลสทชทคสสนวณผลตอบแทน และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของควสม
เสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (5%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขน ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของดนชนชผลตอบแทนรวมตลสดหลนกทรนพยยฯ (SET TRI) (20%) Total Return 
of Government Bond Index อสยรระหวสสง 1-3 ปช  (50%) Total Return of MTM Corporate Bond Index อสยร 1-3 ปช  
(A-ขน ชนไป) (15%) ดนชนช MSCI ACWI Net Total Return USD (10%) ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอแปลงเปป นสกรล
เงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน และ US Generic Government 12 Month Yield บวกดขวย Average Credit 
Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช  ในชสวงระยะเวลสทชทคสสนวณผล
ตอบแทน และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (5%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนด
ปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

11.35%

-0.21%

12.46%

2.46%

6.88%

1.08%

6.50% 6.27%

-3.39%

3.87%

10.37%

3.42%

11.40%

4.81%

6.91%

0.51%

6.38% 6.32%

-1.56%

4.98%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดจาเนงนงานตว นงแตมววนจวดตว นงกองทกนจนถซงววนทจาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -4.65%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 3.70% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Moderate Allocation

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-PLAN2 -3.98 -4.13 -1.78 0.87 1.62 4.20 4.22-3.85

ตววชท นววด -2.50 -2.28 -0.49 1.87 2.32 5.00 4.95-2.93

ความผวนผวนของกองทกน * 5.89 4.67 3.88 3.37 3.70 4.53 4.486.81

ความผวนผวนของตววชท นววด * 5.10 3.97 3.32 2.74 3.02 3.68 3.725.97

หมายเหตก : * รข อยละตมอปท

วงธทการคจานวณผลการดจาเนงนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Moderate Allocation ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PLAN2

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

-2.21 2.05-1.53 1.77 2.17 7.30เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

-3.52 1.06-3.37 -1.43 1.62 6.22เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

-5.00 0.02-5.50 -3.43 0.87 5.74เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

-7.12 -0.58-7.88 -6.39 -0.22 4.95เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

-9.96 -1.62-12.34 -10.61 -2.05 2.89เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

4.26 3.723.35 2.94 3.33 5.19เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

5.60 4.494.67 3.87 4.18 7.30เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

7.51 6.525.90 5.38 6.06 9.08เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

10.73 7.768.43 7.12 7.19 9.46เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

13.65 8.7110.70 8.88 7.91 10.09เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมมจมายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

28 ตกลาคม 2552วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมมกจาหนด

1,644.45 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 15.3289 บาท/หนมวย

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทจาการซร นอ ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว นนตจทาของการซร นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว นนตจทาของการซร นอครว นงถวดไป

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทจาการขายครน ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคมาขว นนตจทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขว นนตจทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคมาขายครน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 ครอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณภารดท มกณทสงทธงธ (ผมขจวดการกองทกนผสม), เรงทมบรงหาร 30 กวนยายน 2559

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทมากวบ 243.67%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมมถซง 1 ปทจะแสดงคมาตว นงแตมจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จจากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จจากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จจากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนมวยลงทกน ฟง นโนมทนา จจากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนมวยลงทกน โรโบเวลธธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร นอขายหนมวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซมา จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน 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 เออทซท จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรมา จจากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จจากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนมวยลงทกน เวตลธธ เมจงก จจากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จจากวด

รของเรชยน ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองทกนอาจลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมซซทงอยมมภายใตขการบรงหารของบรงษวทจวดการไดขไมม

จจากวดอวตราสมวน ดวงนว นน บรงษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปของกวนธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกงดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกงดจากนโยบายการลงทกนทททเปงดใหขมทการลงทกนในกองทกนรวมภายใตขการบรงหาร

จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหขเกงดประโยชนธสมงสกดแกมผมขถรอหนมวยลงทกนของทว นงกองทกนรวมตขนทางและ

กองทกนรวมปลายทาง คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 
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กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมมในสหรวฐอเมรงกา หรรอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมมในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลมาวและบรงษวทหรรอ

หขางหกขนสมวนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดจาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนมวยลงทกนไมมใชมการฝากเงงน รวมทว นงไมมไดขอยมมภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมมไดขรวบเงงนลงทกนครนเตตมจจานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมมภายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารมางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปตนการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนมวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนสมวนสรกปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดจาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปตนเทตจ

และไมมทจาใหขผมขอรทนสจาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนมาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดจาเนงนงานทททผมานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นมาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตจทาทททสกดทททจะไมมสามารถชจาระหนท น

  ไดขตามกจาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ

  ชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตจทาทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

ระดวบทททตจทากวมา

นมาลงทกน

ตจทากวมา

BBB

ตจทากวมา

BBB(tha)

ตจทากวมา

Baa

ตจทากวมา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมมสามารถชจาระหนท นไดขตามกจาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตมางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกตจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนขาจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคมาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตมางประเทศ เปตนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคมา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคมา SD สมง แสดงวมากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตมอมมลคมาของหนมวยลงทกน เชมน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชมวงทททเงงนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชมวงทททบาทแขตงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกวมาเดงมดขวยเชมนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปตนเครรทองมรอสจาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลมาว ซซทงทจาไดขดวงตมอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมมกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมม 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอการดจาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทกนอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลมาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนงนงานทททผวนผวนมากกวมา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซร นอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคจานวณจากมมลคมาทททตจทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซร นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคมาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซทงสะทขอนใหขเหตนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองทกนรวมมทคมา 

TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคมา TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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