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หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ชระยะสน ชน
K Short Term Fixed Income Fund

K-SF

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทน ชงในและตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมตราสารหนท นลงทกนในตราสารหนท นภาครวฐ ภาคเอกชน และหรรอเงงนฝากทว นงในและตตางประเทศ

• กองทกนจะคงอายกตราสารเฉลททยแบบถตวงนน นาหนวก (Portfolio Duration) ของกองทกนไมตเกงน 1 ปท  

• ลงทกนในตตางประเทศไมตเกงน 50% ของมมลคตาทรวพยธสงนสกทธงของกองทกน โดยปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน

เตตมจนานวน

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกตงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวตาดวชนทชท นววด

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวตาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตนทากวตาหกขนไดข

• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลตองในการซร นอขายไถตถอนหนตวยลงทกนไดขทกกววนทนาการ โดยจะไดขรวบเงงนครนภายในววนททท 

T+1

• ผมขลงทกนทททตของการพวกเงงนในระยะเวลา 1 เดรอนขข นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจนานวนเงงนทททแนตนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมตครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคกณภาพดทสภาพคลตองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตนทา เนรทองจากกองทกนรวมนท นไมตถมกจนากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสงนดวงกลตาวเชตนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมตเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

•กองทกนนท นไมตไดขถมกจนากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตนทาเชตนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชตน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลตองตนทา ซขทงอาจไมตสามารถซร นอขายตราสารหนท นไดขในเวลาทททตของการหรรอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว นน 

จขงอาจมทความเสททยงสมงกวตากองทกนตลาดเงงน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวตาจะมทการขายครนหนตวยลงทกนเกงนกวตา 2 ใน 3 ของจนานวนหนตวยลงทกนทททจนาหนตายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคนาสวทงซร นอขายหนตวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคนาสวทงดวงกลตาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (credit risk)

AA, A BBB

อวนดวบความนตาเชรทอถรอสตวนใหญตของกองทกน สมงตนทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสทสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

ตสทสกวสส BBBAAA BBBAA, A

อวนดวบความนตาเชรทอถรอสตวนใหญตของกองทกนตนทา สมง

credit rating ตาม 

international credit 
unrated

หมายเหตก :  แรเงากรณททททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนตาเชรทอถรอ (credit rating) นว นนเกงนกวตา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

1 ปช  ถถง 3 ปช 3 ปช  ถถง 5 ปช มสกกวสส 5 ปช

สมงตนทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสงน

ทททลงทกน

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

ตนทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดนาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)

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

ตนทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คนานวณจากผลรวมของนน นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตตละรายทททกองทกนลงทกนมากกวตา 10% ของ NAV

บสงสสวน ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ตนทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทตาเงงนฝาก

: 41.79%

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคน นาประกวน

: 34.93%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 10.80%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรรอผมขคน นาประกวน : 10.67%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 2.99%

อรทน ๆ : -1.18%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
41.79%เงงนฝาก หรรอตราสารเททยบเทตาเงงนฝาก 

34.93%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคน นาประกวน 

10.80%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

10.67%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปตนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรรอผมขคน นา

ประกวน 

2.99%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

-1.18%อรทน ๆ 

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

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
34.93%พวนธบวตรธนาคารแหตงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

14.18%Bank of China (Macau) (BOC)  (A1)

5.03%Agricultural Bank Of China (ABC)  (A1)

4.94%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

3.99%บรงษวท ทรม มมฟ เอช ยมนงเวอรธแซล คอมมงวนงเคชวทน จนากวด (TUC)  (BBB+)

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

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตนทากวตา BBB

unrated

41.58%

6.80%

9.14%

4.20%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนช ชในประเทศ

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

AAA

AA

A

BBB

ตนทากวตา BBB

Unrated

0.00%

6.58%

29.65%

3.25%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนช ชตสสงประเทศ credit rating ตสม international rating scale

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คตาธรรมเนทยมมทผลกระทบตตอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคตาธรรมเนทยมดวงกลตาวกตอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คตาใชขจตายอรทนๆ รวมคตาใชขจตาย

เกตบจรงง 0.4280

เกตบจรงง 0.0251 เกตบจรงง 0.0321 เกตบจรงง 0.0000

เกตบจรงง 0.4852

สมงสกดไมตเกงน 1.0700

สมงสกดไมตเกงน 0.1070 สมงสกดไมตเกงน 0.1070

สมงสกดไมตเกงน 1.0700

สมงสกดไมตเกงน 2.6750

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คตาธรรมเนทยมผมขดมแลผลประโยชนธขขางตขนยวงไมตรวมคตาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยธสงนในตตางประเทศ

คตาใชขจตายอรทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลตาสกดของกองทกน

คตาธรรมเนทยมดวงกลตาวรวมภาษทมมลคตาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทกน (Front-end Fee) ไมตมทไมตมท

คตาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนตวยลงทกน (Back-end Fee) ไมตมทไมตมท

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนตวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คตาธรรมเนทยมการโอนหนตวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คตาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจตายจรงง

หมายเหตก : คตาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทตากวบคตาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนตวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรรอคตาธรรมเนทยมการขายหนตวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตตอวตราใดจะสมงกวตา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดนาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยรนยวนถขงผลการดนาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คสสเฉลชทยของ Total  Return of Government Zero Rate Return Index 6 
เดสอน (35%) อนตรสดอกเบช ชยเงปนฝสกประจสส 1 ปช  วงเงปนนขอยกวสส 5 ลขสนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสรพสณปชยยขนสด
ใหญส ไดขแกส ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (35%) Total  Return of 
Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปช  (5%) และ US Generic Government 6 Month Yield รวมกนบ Average 
Credit Spread ของตรสสสรในระดนบ A อสยร 6 เดสอน ในชสวงระยะเวลสทชทคสสนวณผลตอบแทน ปรนบดขวยตขนทรนกสร
ปของกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (25%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขถ ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชข คสสเฉลชทยของ Total  Return of Government Zero Rate Return Index 6 เดสอน (35%) 
และอนตรสดอกเบช ชยเงปนฝสกประจสสเฉลชทยของธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย 
สสสหรนบบรคคลธรรมดสวงเงปน 1 ลขสนบสท ของระยะเวลสกสรฝสก 1 ปช  (35%) และ Total  Return of Corporate 
Zero Rate Return Index (A) 1 ปช  (5%) และ US Generic Government 6 Month Yield รวมกนบ Average Credit 
Spread ของตรสสสรในระดนบ A อสยร 6 เดสอน ในชสวงระยะเวลสทชทคสสนวณผลตอบแทน ปรนบดขวยตขนทรนกสรปของกนน
ควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (25%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

0.00%

0.40%

0.80%

1.20%

1.60%

2.00%

2.40%

2.80%

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

1.46%

2.44%

1.83%

1.32% 1.38%

1.02%

1.51%
1.64%

2.46%

2.04%

1.57% 1.61% 1.54%

1.93%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดนาเนงนงานตว นงแตตววนจวดตว นงกองทกนจนถขงววนทนาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -0.05%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.11% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Short Term General Bond

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขถ 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-SF 0.30 0.65 1.46 1.29 1.38 N/A 1.660.18

ตววชท นววด 0.39 0.82 1.88 1.70 1.71 N/A 1.940.25

ความผวนผวนของกองทกน * 0.09 0.10 0.10 0.12 0.11 N/A 0.110.08

ความผวนผวนของตววชท นววด * 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 N/A 0.100.09

หมายเหตก : * รข อยละตตอปท

วงธทการคนานวณผลการดนาเนงนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Short Term General Bond ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SF

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

0.66 1.881.12 2.50 1.92 2.35เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

0.52 1.630.96 2.12 1.56 1.97เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

0.42 1.440.79 1.79 1.47 1.87เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

0.30 1.250.64 1.45 1.29 1.72เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

0.24 0.980.54 1.25 1.10 1.47เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

0.04 0.050.04 0.05 0.07 0.18เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

0.06 0.080.07 0.08 0.09 0.19เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

0.08 0.120.09 0.10 0.12 0.23เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

0.14 0.200.16 0.17 0.24 0.29เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

0.26 0.420.28 0.30 0.37 0.39เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมตจตายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยธผมขดมแลผลประโยชนย

5 มงถกนายน 2556วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 555,555,555,555 บาท

ไมตกนาหนด

163,721.73 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.1700 บาท/หนตวย

ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทนาการซร นอ ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว นนตนทาของการซร นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคตาขว นนตนทาของการซร นอครว นงถวดไป

ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทนาการขายครน ทกกววนทนาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคตาขว นนตนทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขว นนตนทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคตาขายครน

(ประกาศ NAV T+1 ครนเงงน T+1 9.30 น.เปตนตขนไป)

T+1 ครอ 1 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคตาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณสารวช อรกณากมร (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรงทมบรงหาร 11 มกราคม 2560

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทตากวบ 48.27%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมตถขง 1 ปทจะแสดงคตาตว นงแตตจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จนากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จนากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จนากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จนากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนตวยลงทกน ฟง นโนมทนา จนากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนตวยลงทกน โรโบเวลธธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร นอขายหนตวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซตา จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรตา จนากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จนากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนตวยลงทกน เวตลธธ เมจงก จนากวด

บรงษวทฮวทวเซตงเฮง โกลดธ ฟง วเจอรธส จนากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จนากวด

รของเรชยน ทททอยมต : 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

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกตอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมตเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมตในสหรวฐอเมรงกา หรรอบกคคลซขทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมตในสหรวฐอเมรงกา รวมถขงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลตาวและบรงษวทหรรอ

หขางหกขนสตวนซขทงจวดใหขมทขข นนและดนาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนตวยลงทกนไมตใชตการฝากเงงน รวมทว นงไมตไดขอยมตภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซขทงผมขลงทกนอาจไมตไดขรวบเงงนลงทกนครนเตตมจนานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมตภายใตขการกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารตางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนตวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปตนการแสดงวตาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนตวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนสตวนสรกปขขอมมลสนาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดนาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวตาขขอมมลดวงกลตาวถมกตของ ไมตเปตนเทตจ

และไมตทนาใหขผมขอรทนสนาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนตาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซขทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดนาเนงนงานทททผตานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยตอ ดวงตตอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นตาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตนทาทททสกดทททจะไมตสามารถชนาระหนท น

  ไดขตามกนาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวตามทความเสททยงตนทามากทททจะไมตสามารถ

  ชนาระหนท นไดขตามกนาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตนทาทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดขตามกนาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดขตามกนาหนด

ระดวบทททตนทากวตา

นตาลงทกน

ตนทากวตา

BBB

ตนทากวตา

BBB(tha)

ตนทากวตา

Baa

ตนทากวตา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมตสามารถชนาระหนท นไดขตามกนาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขทงขข นนกวบปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตตางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชตน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมตกตจะสมงขข นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากตอนหนขาจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวตากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวตา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคตาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข นนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชตน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตตางประเทศ เปตนตขน ซขทงพงจารณาไดขจากคตา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคตา SD สมง แสดงวตากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตตอมมลคตาของหนตวยลงทกน เชตน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชตวงทททเงงนบาทอตอน แตตขายทนากนาไรในชตวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชตวงทททบาทแขตงและขายทนากนาไรในชตวงทททบาทอตอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข นนกวตาเดงมดขวยเชตนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปตนเครรทองมรอสนาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลตาว ซขทงทนาไดขดวงตตอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมตมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสตวนการปของกวนความเสททยงไวขอยตางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข นนอยมตกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวตาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมต 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวตา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอการดนาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลตาว กองทกนอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวตากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวตา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสตงผลกระทบตตอประเทศดวงกลตาว เชตน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลตาวอาจมทผลการดนาเนงนงานทททผวนผวนมากกวตา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคนานวณจากมมลคตาทททตนทากวตาระหวตางผลรวมของมมลคตาการซร นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคตาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผตานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคตาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสตวนตตางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขทงสะทขอนใหขเหตนถขง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวตามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชตน หากกองทกนรวมมทคตา 

TE ตนทา แสดงวตา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตนทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจขงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคตา TE สมง แสดงวตาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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