
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค หรขนกมข

K Corporate Bond Fund
K-CBOND

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมตราสารหนท นทททลงทกนในตราสารหนท นทททออกโดยบรรษวทเอกชน/รวฐวรสาหกรจ ซซทงคาดววาจะใหขผลตอบแทน

จากดอกเบท นย / กกาไรสววนเกรนทกนในระดวบสมง

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลววงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

• กองทกนจะไมวลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซซ นอขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมทสรทธรในการบวงควบไถว

ถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสรทธรเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable) โดยมท

การกกาหนดผลตอบแทนไวขอยวางแนวนอนหรซอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงรนหรซออวตรา

ดอกเบท นยอซทน และไมวมทการกกาหนดเงซทอนไขการจวายผลตอบแทนทททอขางอรงกวบปวจจวยอขางอรงอซทนเพรทมเตรม

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกวงหววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกววาดวชนทชท นววด

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกววาเงรนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากววาหกขนไดข

• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลวองในการซซ นอขายไถวถอนหนววยลงทกนไดขทกกววนทกาการ โดยจะไดขรวบเงรนคซนภายในววนททท 

T+2 

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเปปนระยะเวลาตว นงแตว 3 เดซอนขซ นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจกานวนเงรนทททแนวนอน หรซอรวกษาเงรนตขนใหขอยมวครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคกณภาพดทสภาพคลวองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตกทา เนซทองจากกองทกนรวมนท นไมวถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสรนดวงกลวาวเชวนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงรน

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรรษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมวเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนนท นไมวไดขถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชวนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงรน เชวน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลวองตกทา ซซทงอาจไมวสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดขในเวลาทททตของการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว นน 

จซงอาจมทความเสททยงสมงกววากองทกนตลาดเงรน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลววงหนขาเพซทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทกน ทกาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกววา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอรงโดยตรง เนซทองจากใชขเงรนลงทกนในจกานวนทททนขอยกววาจซงมทกกาไร/ขาดทกนสมงกววาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอรงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลววงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมท

สรทธรในการบวงควบไถวถอนคซนกวอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสรทธรเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นคซนกวอนกกาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกววาการลงทกนในตราสารหนท นทวทวไป

• การลงทกนในหนววยลงทกนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวรตควบการลงทกนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงรนลงทกนคซน

มากกววาหรซอนขอยกววาเงรนทททไดขลงทกนไป ทว นงนท น ผมขลงทกนควรศซกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวรตควบ

หนววยลงทกนกวอนการตวดสรนใจลงทกน

• ในกรณททททมทแนวโนขมววาจะมทการขายคซนหนววยลงทกนเกรนกววา 2 ใน 3 ของจกานวนหนววยลงทกนทททจกาหนวายไดขแลขวทว นงหมด บรรษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพรนรจในการเลรกกองทกนรวม และอาจยกเลรกคกาสวทงซซ นอขายหนววยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคกาสวทงดวงกลวาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (credit risk)

BBBAA, A

อวนดวบความนวาเชซทอถซอสววนใหญวของกองทกน สมงตกทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสทสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

หมายเหตก :  แรเงากรณททททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนวาเชซทอถซอ (credit rating) นว นนเกรนกววา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

ตสทสกวสส 3 เดสอน 3 เดสอน ถถง 1 ปช 1 ปช  ถถง 3 ปช
(1.98 ปช )

3 ปช  ถถง 5 ปช มสกกวสส 5 ปช

สมงตกทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสรน

ทททลงทกน

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

ตกทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดกาเนรนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)

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

ตกทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คกานวณจากผลรวมของนก นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตวละรายทททกองทกนลงทกนมากกววา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ

กระทรวงการคลวงคก นาประกวน

: 37.16%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงรน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรรษวทเอกชน

: 31.50%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงรน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรรการทางการเงรน

: 18.94%

เงรนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก

: 11.18%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงรนเปปนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรซอผมขคก นาประกวน : 1.66%

อซทน ๆ : -0.44%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
37.16%พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวรสาหกรจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน 

31.50%หกขนกมข  ตวตวแลกเงรน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรรษวทเอกชน 

18.94%หกขนกมข  ตวตวแลกเงรน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรรการทางการเงรน 

11.18%เงรนฝาก หรซอตราสารเททยบเทวาเงรนฝาก 

1.66%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงรนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซอผมขคก นา

ประกวน 

-0.44%อซทน ๆ 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
20.23%พวนธบวตรธนาคารแหวงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

16.93%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

10.46%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

3.56%บมจ. เอเซทยเสรรมกรจลทสซรทง (ASK)  (BBB+)

3.29%บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  (AA)

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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นส ชสหนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอ

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตกทากววา BBB

unrated

52.72%

11.56%

21.63%

14.55%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
รต

ตรสสสรหนช ชในประเทศ

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* ควาธรรมเนทยมมทผลกระทบตวอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพรจารณาการเรทยกเกปบควาธรรมเนทยมดวงกลวาวกวอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน ควาใชขจวายอซทนๆ รวมควาใชขจวาย

เกปบจรรง 0.4280

เกปบจรรง 0.0428 เกปบจรรง 0.0803
เกปบจรรง 0.0000

เกปบจรรง 0.5511

สมงสกดไมวเกรน 0.8025

สมงสกดไมวเกรน 0.0749 สมงสกดไมวเกรน 0.1284

สมงสกดไมวเกรน 1.0700

สมงสกดไมวเกรน 2.0758

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : ควาใชขจวายอซทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลวาสกดของกองทกน

ควาธรรมเนทยมดวงกลวาวรวมภาษทมมลควาเพรทม ภาษทธกรกรจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

ควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน0.50%

ควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน0.50%

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนววยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพรทมเตรม

ควาธรรมเนทยมการโอนหนววยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

ควาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจวายจรรง

หมายเหตก : ควาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทวากวบควาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนววยลงทกนของกองทกนตขนทางหรซอควาธรรมเนทยมการขายหนววยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตวอวตราใดจะสมงกววา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดกาเนรนการในอดทต มรไดขเปปนสรทงยซนยวนถซงผลการดกาเนรนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 
ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนช ชภสคเอกชน 
Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถ ชนไป อสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสด
ตรสสสรหนช ชไทย (25%) และอนตรสดอกเบช ชยเงปนฝสกประจสส 1 ปช  วงเงปนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสร
พสณปชยยขนสดใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขถ ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชขคสสเฉลชทยของ Total Return of Government Bond Index (1-3 Years) (50%) Total 
Return of MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขถ ชนไป) (25%) และอนตรสดอกเบช ชยเงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทย
ของธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนน
ตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

1.36%

1.90%

3.05%

1.82%

3.65%
3.25%

1.88%
2.20%

1.13%

3.30%3.32%

3.92%

2.97%

2.24%

5.54%

3.30%

1.50%

2.25%

1.43%

2.89%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดกาเนรนงานตว นงแตวววนจวดตว นงกองทกนจนถซงววนทกาการสกดทขายของปทปฏรทรนนว นน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -0.36%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.40% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid Term General Bond

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563 (%) 

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

K-CBOND 1.20 1.63 4.20 2.37 2.46 2.40 2.940.95

ตววชท นววด 1.00 1.44 3.12 2.29 2.27 2.89 3.530.72

ความผวนผวนของกองทกน * 0.48 0.41 0.46 0.38 0.40 0.50 0.940.55

ความผวนผวนของตววชท นววด * 1.58 1.12 0.84 0.52 0.90 1.06 1.961.91

หมายเหตก : * รข อยละตวอปท

วรธทการคกานวณผลการดกาเนรนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนรนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรรษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CBOND

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

1.55 2.861.97 4.90 2.77 2.91เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

1.38 2.511.76 4.32 2.43 2.66เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

1.26 2.321.63 3.76 2.19 2.39เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

1.00 2.031.39 3.32 1.96 2.19เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

0.84 1.751.15 2.55 1.69 1.91เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

0.29 0.410.27 0.27 0.45 0.48เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

0.41 0.470.37 0.40 0.54 0.59เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

0.53 0.600.46 0.48 0.63 0.65เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

0.60 0.690.56 0.65 0.75 0.71เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

0.74 0.810.66 0.83 1.02 1.17เปอรธเซปนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมวจวายเงรนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

22 พฤศจรกายน 2542วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 12,500 ลขานบาท

ไมวกกาหนด

13,110.36 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 17.9908 บาท/หนววย

ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทกาการซซ นอ ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลควาขว นนตกทาของการซซ นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลควาขว นนตกทาของการซซ นอครว นงถวดไป

ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทกาการขายคซน ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลควาขว นนตกทาของการขายคซน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลซอขว นนตกทา

ระยะเวลาการรวบเงรนควาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลควาทรวพยธสรนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณปณตพล ตวณฑวรเชทยร (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรรทมบรรหาร 11 มกราคม 2560

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทวากวบ 73.92%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมวถซง 1 ปทจะแสดงควาตว นงแตวจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสรกรไทย จกากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทรสโกข  จกากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จกากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสรน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน)

บรรษวท เมซองไทยประกวนชทวรต จกากวด (มหาชน) เพซทอลมกคขายมนรตลรงคธ

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนววยลงทกน ฟร นโนมทนา จกากวด

บรรษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนววยลงทกน โรโบเวลธธ จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมรโกข  จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ กสรกรไทย จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วรคเคอรธส (ประเทศไทย) จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ทรสโกข  จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณรชยธ จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ นอขายหนววยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสรน จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนซวา จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร นวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ฟร ลลรป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กรมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรรษวทหลวกทรวพยธ ไอรวา จกากวด (มหาชน)

บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จกากวด

บรรษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนววยลงทกน เวปลธธ เมจรก จกากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรรษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสรกรไทย จกากวด

รของเรชยน ทททอยมว : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกวอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสรทธรทททจะไมวเสนอขายหนววยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรรกา พลเมซองสหรวฐอเมรรกา หรซอผมขทททมทถรทนฐานอยมวในสหรวฐอเมรรกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตรมทถรทนทททอยมวในสหรวฐอเมรรกา รวมถซงกองทรวพยธสรนของบกคคลดวงกลวาวและบรรษวทหรซอ

หขางหกขนสววนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดกาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

 - การลงทกนในหนววยลงทกนไมวใชวการฝากเงรน รวมทว นงไมวไดขอยมวภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงรนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมวไดขรวบเงรนลงทกนคซนเตปมจกานวน

 - ไดขรวบอนกมวตรจวดตว นง และอยมวภายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต

 - การพรจารณารวางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนววยลงทกนของกองทกนรวมนท นมรไดขเปปนการแสดงววาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนววยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรรษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนสววนสรกปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดกาเนรนการของกองทกนรวมและขอรวบรองววาขขอมมลดวงกลวาวถมกตของ ไมวเปปนเทปจ

และไมวทกาใหขผมขอซทนสกาควญผรด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพรจารณาจากอวนดวบความนวาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพรจารณาจากผลการดกาเนรนงานทททผวานมาและฐานะการเงรน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยวอ ดวงตวอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นวาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดรตสมงทททสกด มทความเสททยงตกทาทททสกดทททจะไมวสามารถชการะหนท น

  ไดขตามกกาหนด

  อวนดวบเครดรตรองลงมาและถซอววามทความเสททยงตกทามากทททจะไมวสามารถ

  ชการะหนท นไดขตามกกาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตกทาทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

ระดวบทททตกทากววา

นวาลงทกน

ตกทากววา

BBB

ตกทากววา

BBB(tha)

ตกทากววา

Baa

ตกทากววา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมวสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตวางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชวน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมวกปจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากวอนหนขาจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสรนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกววากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตกทากววา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมมลควาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพรทมขซ นนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชวน สภาวะเศรษฐกรจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตวางประเทศ เปปนตขน ซซทงพรจารณาไดขจากควา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทควา SD สมง แสดงววากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตวอมมลควาของหนววยลงทกน เชวน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงรนดอลลารธในชววงทททเงรนบาทอวอน แตวขายทกากกาไรในชววงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชววงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชววงทททบาทอวอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกววาเดรมดขวยเชวนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซทองมซอสกาควญในการบรรหารความเสททยงดวง

กลวาว ซซทงทกาไดขดวงตวอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมวมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสววนการปของกวนความเสททยงไวขอยวางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมวกวบดกลยพรนรจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพรจารณาววาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมว 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกววา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสวงผลกระทบตวอการดกาเนรนงาน ฐานะทางการเงรน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลวาว กองทกนอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผวนผวนมากกววากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกรดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสวงผลกระทบตวออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผวนผวนมากกววากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกรดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกววา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกรดเหตกการณธทททสวงผลกระทบตวอประเทศดวงกลวาว เชวน การเมซอง 

เศรษฐกรจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลวาวอาจมทผลการดกาเนรนงานทททผวนผวนมากกววา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรรมาณการซซ นอขายทรวพยธสรนของกองทกน 

โดยคกานวณจากมมลควาทททตกทากววาระหววางผลรวมของมมลควาการซซ นอทรวพยธสรนกวบผลรวมของมมลควาการขายทรวพยธสรนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผวานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลควาทรวพยธสรนสกทธรเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสววนตวางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสรทธรภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมววามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชวน หากกองทกนรวมมทควา 

TE ตกทา แสดงววา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจซงมทประสรทธรภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอรง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทควา TE สมง แสดงววาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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