
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรรนฐระยะสน ชน

K Treasury Fund
K-TREASURY

• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• ไมสมชกสรลงทรนในตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

• กองทกนรวมทททลงทกนสสวนใหญสในตวตวเงงนคลวง พวนธบวตรรวฐบาลหรรอรวฐวงสาหกงจทททมทกระทรวงการคลวงคค คาประกวน 

พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย หรรอพวนธบวตรอรทนใด และสสวนทททเหลรออาจลงทกนในเงงนฝากในประเทศ

• กองทกนจะดคารงพอรธตโฟลงโอ ดมเรชวทน (Portfolio Duration) ของกองทกนในขณะใดขณะหนนทงไวขไมสเกงน 1 ปท

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกสงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวสาดวชนทชท คววด

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวสาหกขนไดข

• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลสองในการซร คอขายไถสถอนหนสวยลงทกนไดขทกกววนทคาการ โดยจะไดขรวบเงงนครนภายในววนททท 

T+1

• ผมขลงทกนทททตของการพวกเงงนระยะสว คน

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจคานวนเงงนทททแนสนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมสครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคกณภาพดทสภาพคลสองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตคทา เนรทองจากกองทกนรวมนท คไมสถมกจคากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสงนดวงกลสาวเชสนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตตม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมสเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท คดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนนท คไมสไดขถมกจคากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชสนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชสน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลสองตคทา ซนทงอาจไมสสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดขในเวลาทททตของการหรรอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว คน 

จนงอาจมทความเสททยงสมงกวสากองทกนตลาดเงงน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวสาจะมทการขายครนหนสวยลงทกนเกงนกวสา 2 ใน 3 ของจคานวนหนสวยลงทกนทททจคาหนสายไดขแลขวทว คงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคคาสวทงซร คอขายหนสวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคคาสวทงดวงกลสาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (credit risk)

AA, A BBB

อวนดวบความนสาเชรทอถรอสสวนใหญสของกองทกน สมงตคทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสทสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

หมายเหตก :  แรเงากรณททททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนสาเชรทอถรอ (credit rating) นว คนเกงนกวสา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

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

สมงตคทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสงน

ทททลงทกน

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

ตคทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดคาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)

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

ตคทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คคานวณจากผลรวมของนค คาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตสละรายทททกองทกนลงทกนมากกวสา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท ค

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคค คาประกวน

: 73.28%

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก

: 22.95%

อรทน ๆ : 3.77%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
73.28%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน 

22.95%เงงนฝาก หรรอตราสารเททยบเทสาเงงนฝาก 

3.77%อรทน ๆ 

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว คงนท ค คกณสามารถดมขขอมมลทททเปตนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
73.28%พวนธบวตรธนาคารแหสงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

16.28%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

6.37%บมจ.ธนาคารกรกงไทย (KTB)  (AA+(tha))

0.27%บมจ.ธนาคารไทยพาณงชยธ (SCB)  (AA+(tha))

0.03%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

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

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตคทากวสา BBB

unrated

89.56%

6.66%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนช ชในประเทศ

หมายเหตก : เปตนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คสาธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว คน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกตบคสาธรรมเนทยมดวงกลสาวกสอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คสาใชขจสายอรทนๆ รวมคสาใชขจสาย

เกตบจรงง 0.3745

เกตบจรงง 0.0251 เกตบจรงง 0.0375 เกตบจรงง 0.0100

เกตบจรงง 0.4471
สมงสกดไมสเกงน 0.5350

สมงสกดไมสเกงน 0.0535
สมงสกดไมสเกงน 0.1284

สมงสกดไมสเกงน 1.0700 สมงสกดไมสเกงน 1.0379

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คสาใชขจสายอรทนๆ เปตนขขอมมลของรอบปทบวญชทลสาสกดของกองทกน

คสาธรรมเนทยมดวงกลสาวรวมภาษทมมลคสาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทกน (Front-end Fee) ไมสมทไมสมท

คสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงทกน (Back-end Fee) ไมสมทไมสมท

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนสวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คสาธรรมเนทยมการโอนหนสวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คสาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจสายจรงง

หมายเหตก : คสาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทสากวบคสาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนสวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรรอคสาธรรมเนทยมการขายหนสวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตสอวตราใดจะสมงกวสา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดคาเนงนการในอดทต มงไดขเปตนสงทงยรนยวนถนงผลการดคาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index.
* กสอนวนนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชขอนตรสดอกเบช ชยเงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยของธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยยและไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 1 ม.ค. 2560

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

0.00%

0.40%

0.80%

1.20%

1.60%

2.00%

2.40%

2.80%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

0.91%

2.21%

2.49%

2.05%

1.76%

1.47%

1.02% 0.97% 0.89%

1.23%

0.92%

2.27%

2.68%

2.35%

1.83%

1.53%
1.38% 1.45%

1.33%

1.70%

กองทกน ดวชนทชท คววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว คง กราฟจะแสดงผลการดคาเนงนงานตว คงแตสววนจวดตว คงกองทกนจนถนงววนทคาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว คน

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -0.01%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.05% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Short Term Government 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-TREASURY 0.27 0.55 1.23 1.03 1.09 1.50 1.830.17

ตววชท คววด 0.36 0.74 1.69 1.49 1.47 1.76 1.980.23

ความผวนผวนของกองทกน * 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.08 0.150.04

ความผวนผวนของตววชท คววด * 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.130.06

หมายเหตก : * รข อยละตสอปท

วงธทการคคานวณผลการดคาเนงนงานของกองทกนรวมเปตนไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนงนงานของกองทกนรวม

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

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-TREASURY

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

1.35 1.321.65 2.45 1.27 1.67เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

0.38 1.010.69 1.16 1.13 1.50เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

0.19 0.830.43 1.06 0.88 1.47เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

0.16 0.760.35 0.92 0.81 1.31เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

0.09 0.520.24 0.67 0.58 1.05เปอรธเซตนตธไทลธททท 95

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

0.03 0.060.04 0.05 0.07 0.18เปอรธเซตนตธไทลธททท 5

0.04 0.070.05 0.05 0.08 0.21เปอรธเซตนตธไทลธททท 25

0.06 0.080.06 0.06 0.09 0.22เปอรธเซตนตธไทลธททท 50

0.21 0.120.17 0.10 0.24 0.24เปอรธเซตนตธไทลธททท 75

0.74 0.440.66 0.54 0.48 0.65เปอรธเซตนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสทนๆ

ไมสจสายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารไทยพาณงชยธผมขดมแลผลประโยชนย

24 มทนาคม 2548วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 150,000 ลขานบาท

ไมสกคาหนด

15,717.82 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 13.1184 บาท/หนสวย

ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทคาการซร คอ ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคสาขว คนตคทาของการซร คอครว คงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคสาขว คนตคทาของการซร คอครว คงถวดไป

ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทคาการขายครน ทกกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคสาขว คนตคทาของการขายครน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลรอขว คนตคทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคสาขายครน

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

T+1 ครอ 1 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคสาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณอวมไพวรรณ เมลรองนนทธ (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท ค), เรงทมบรงหาร 24 มทนาคม 2548

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทสากวบ 40.20%

(กรณทกองทกนจวดตว คงไมสถนง 1 ปทจะแสดงคสาตว คงแตสจวดตว คงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จคากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จคากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จคากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จคากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนสวยลงทกน ฟง นโนมทนา จคากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนสวยลงทกน โรโบเวลธธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลตก จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ค จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร คอขายหนสวยลงทกน เซตนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซสา จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอตง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรสา จคากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จคากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนสวยลงทกน เวตลธธ เมจงก จคากวด

บรงษวทฮวทวเซสงเฮง โกลดธ ฟง วเจอรธส จคากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จคากวด

รของเรชยน ทททอยมส : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว คน 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

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกสอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมสเสนอขายหนสวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมสในสหรวฐอเมรงกา หรรอบกคคลซนทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมสในสหรวฐอเมรงกา รวมถนงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลสาวและบรงษวทหรรอ

หขางหกขนสสวนซนทงจวดใหขมทขน คนและดคาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนสวยลงทกนไมสใชสการฝากเงงน รวมทว คงไมสไดขอยมสภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จนงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซนทงผมขลงทกนอาจไมสไดขรวบเงงนลงทกนครนเตตมจคานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว คง และอยมสภายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารสางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนสวยลงทกนของกองทกนรวมนท คมงไดขเปตนการแสดงวสาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถนง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนสวยลงทกนทททเสนอขายนว คน

ทว คงนท ค บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท คชวนสสวนสรกปขขอมมลสคาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดคาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวสาขขอมมลดวงกลสาวถมกตของ ไมสเปตนเทตจ

และไมสทคาใหขผมขอรทนสคาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถนง การพงจารณาจากอวนดวบความนสาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซนทงเปตนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพงจารณาจากผลการดคาเนงนงานทททผสานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยสอ ดวงตสอไปนท ค

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นสาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตคทาทททสกดทททจะไมสสามารถชคาระหนท ค

  ไดขตามกคาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวสามทความเสททยงตคทามากทททจะไมสสามารถ

  ชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตคทาทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

ระดวบทททตคทากวสา

นสาลงทกน

ตคทากวสา

BBB

ตคทากวสา

BBB(tha)

ตคทากวสา

Baa

ตคทากวสา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมสสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซนทงขน คนกวบปวจจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว คงในและตสางประเทศ เปตนตขน โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท คย เชสน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขน คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมสกตจะสมงขน คนดขวย ดวงนว คนราคา

ตราสารหนท คทททออกมากสอนหนขาจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวสากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวสา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถนง ความเสททยงทททมมลคสาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขน คนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชสน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว คงในและตสางประเทศ เปตนตขน ซนทงพงจารณาไดขจากคสา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคสา SD สมง แสดงวสากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถนง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตสอมมลคสาของหนสวยลงทกน เชสน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชสวงทททเงงนบาทอสอน แตสขายทคากคาไรในชสวงทททบาทแขตง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชสวงทททบาทแขตงและขายทคากคาไรในชสวงทททบาทอสอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขน คนกวสาเดงมดขวยเชสนกวน ดวงนว คน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจนงเปตนเครรทองมรอสคาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลสาว ซนทงทคาไดขดวงตสอไปนท ค

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมสมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสสวนการปของกวนความเสททยงไวขอยสางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขน คนอยมสกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวสาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมส 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวสา 10% ของ NAV รวมกวน ซนทงหากเกงดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสอการดคาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลสาว กองทกนอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวสากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนทงหากเกงดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสออกตสาหกรรมนว คน กองทกนดวง

กลสาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวสากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนนทงมากกวสา 20% ของ NAV รวมกวน ซนทงหากเกงดเหตกการณธทททสสงผลกระทบตสอประเทศดวงกลสาว เชสน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปตนตขน กองทกนดวงกลสาวอาจมทผลการดคาเนงนงานทททผวนผวนมากกวสา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคคานวณจากมมลคสาทททตคทากวสาระหวสางผลรวมของมมลคสาการซร คอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคสาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผสานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคสาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสสวนตสางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซนทงสะทขอนใหขเหตนถนง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองทกนรวมวสามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนขอยเพทยงใด เชสน หากกองทกนรวมมทคสา 

TE ตคทา แสดงวสา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนว คน กองทกนรวมนท คจนงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคสา TE สมง แสดงวสาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว คน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปตนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กตจะลดนขอยลง เปตนตขน
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