
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค บสลสนซซเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Balanced RMF
KBLRMF

• กองททนรวมผสมแบบกสสหนดสรดสสวนกสรลงททนในตรสสสรแหสงททน
• กองททนรวมทลพมลนโยบสยเปป ดใหขมลกสรลงททนในกองททนรวมอสพนภสยใตขบลจ.เดลยวกรน

• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)
• ไมสมลกสรลงททนในตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยซจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยซสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองทกน RMF ทททลงทกนในหกขนและตราสารหนท น โดยลงทกนในหกขนไมมเกกน 40% ของมมลคมาทรวพยธสกนสกทธกของกองทกน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลมวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

• กองทกนนท นอาจลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรกษวทจวดการเดทยวกวนไดขไมมจจากวดอวตราสมวน

• กองทกนจะไมมลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซซ นอขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมทสกทธกในการบวงควบไถม

ถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสกทธกเรทยกใหขผมขออกชจาระหนท นคซนกมอนกจาหนด (puttable) โดยมท

การกจาหนดผลตอบแทนไวขอยมางแนมนอนหรซอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงกนหรซออวตรา

ดอกเบท นยอซทน และไมมมทการกจาหนดเงซทอนไขการจมายผลตอบแทนทททอขางอกงกวบปวจจวยอขางอกงอซทนเพกทมเตกม

กลยททธซในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกมงหววงใหขผลประกอบการสมงกวมาดวชนทชท นววด (Active management strategy)

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสกทธกประโยชนธทางภาษท เมซทอปฏกบวตกตาม

เงซทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหกขนทททกองทกนรวมไปลงทกน ซซทงอาจจะปรวบตววเพกทมสมงขซ นนหรซอลดลงจนตจทา

กวมามมลคมาทททลงทกนและทจาใหขขาดทกนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจจานวนเงกนทททแนมนอน หรซอรวกษาเงกนตขนใหขอยมมครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรกษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมมเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลมวงหนขาเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรกหารการลงทกน ทจาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวมา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง เนซทองจากใชขเงกนลงทกนในจจานวนทททนขอยกวมาจซงมทกจาไร/ขาดทกนสมงกวมาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอกงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลมวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมท

สกทธกในการบวงควบไถมถอนคซนกมอนกจาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสกทธกเรทยกใหขผมขออกชจาระหนท นคซนกมอนกจาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกวมาการลงทกนในตราสารหนท นทวทวไป

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสกทธกประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมมมซอการลงทกนในกองทกนรวมเพซทอการเลท นยงชทพ

• ผมขถซอหนมวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมมไดขรวบสกทธกประโยชนธทางภาษท หากไมมปฏกบวตกตามเงซทอนไขการลงทกนและจะตของคซนสกทธก

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงกนเพกทมตามมาตรา 27 แหมงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนมวยลงทกนของกองทกน RMF นท นจะนจาไปจจาหนมาย,จมาย,โอน,จจานจาหรซอนจาไปเปปนประกวนมกไดข

• กองทกนนท นมทการลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมภายใตขบรกษวทจวดการเดทยวกวนไมมจจากวดอวตราสมวน ซซทงอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกกดจากนโยบายการลงทกนในหนมวยลงทกนภายใตขการจวดการของบรกษวทจวดการเดทยวกวน

• ในกรณททททมทแนวโนขมวมาจะมทการขายคซนหนมวยลงทกนเกกนกวมา 2 ใน 3 ของจจานวนหนมวยลงทกนทททจจาหนมายไดขแลขวทว นงหมด บรกษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพกนกจในการเลกกกองทกนรวม และอาจยกเลกกคจาสวทงซซ นอขายหนมวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคจาสวทงดวงกลมาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยซ (market risk)

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

ตจทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดจาเนกนงาน (SD)

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)

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

ตจทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คจานวณจากผลรวมของนจ นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตมละรายทททกองทกนลงทกนมากกวมา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หกขนกมข  ตวตวแลกเงกน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรกษวทเอกชน

: 31.84%

หกขน : 31.04%

พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ

กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน

: 21.59%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงกน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรกการทางการเงกน

: 8.28%

เงกนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก

: 3.47%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงกนเปปนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรซอผมขคจ นาประกวน : 3.30%

อซทน ๆ : 0.48%

  สรดสสวนของประเภททรรพยซสปนทลพลงททน

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 8.25%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสซทอสาร 2.97%

พาณกชยธ 2.90%

ธนาคาร 2.78%

ขนสมงและโลจกสตกกสธ 2.37%

กลกมมหลวกทรวพยธอซทน ๆ 11.77%

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

หลรกทรรพยซหรสอตรสสสรททนทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
2.73%บมจ.ปตท. (PTT) 

1.85%บมจ.ปตท.สจารวจและผลกตปกโตรเลทยม (PTTEP) 

1.65%บมจ.ทมาอากาศยานไทย (AOT) 

1.55%บมจ.ซทพท ออลลธ (CPALL) 

1.41%บมจ. กวลฟธ  เอปนเนอรธจท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว นงนท น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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กลทสมตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
31.84%หกขนกมข  ตวตวแลกเงกน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรกษวทเอกชน 

21.59%พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวกสาหกกจ กระทรวงการคลวงคจ นาประกวน 

8.28%หกขนกมข  ตวตวแลกเงกน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรกการทางการเงกน 

3.47%เงกนฝาก หรซอตราสารเททยบเทมาเงกนฝาก 

3.30%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงกนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซอผมขคจ นา

ประกวน 

0.48%อซทน ๆ 

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

หลรกทรรพยซหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
18.78%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

3.33%บรกษวท ดทแทค ไตรเนปต จจากวด (DTN)  (AA)

3.30%บมจ.ธนาคาร เกทยรตกนาคกน (KKP)  (A)

3.14%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

2.95%บมจ. เอเซทยเสรกมกกจลทสซกทง (ASK)  (BBB+)

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

* คมาธรรมเนทยมมทผลกระทบตมอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพกจารณาการเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมดวงกลมาวกมอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คมาใชขจมายอซทนๆ รวมคมาใชขจมาย

เกปบจรกง 1.8725

เกปบจรกง 0.0300
เกปบจรกง 0.1284

เกปบจรกง 0.0200

เกปบจรกง 2.0509
สมงสกดไมมเกกน 1.8725

สมงสกดไมมเกกน 0.1070 สมงสกดไมมเกกน 0.1338

สมงสกดไมมเกกน 1.0700

สมงสกดไมมเกกน 2.4343

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมมภายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะ

ไมมคกดธรรมเนทยมการจวดการซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยจะเปปนไปตามกรณทตววอยมาง เชมน กองทกนรวมตขนทางมท NAV 1,000 ลขานบาท โดยไดข

จวดสรรการลงทกนไปยวงกองทกนรวมปลายทางซซทงอยมมภายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลขานบาท โดยคมาธรรมเนทยมการจวดการจะคกดจาก 

(1) เงกนลงทกน 900 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมตขนทางกจาหนด และ (2) เงกนลงทกน 100 ลขานบาทในอวตราทททกองทกนรวมปลายทางกจาหนด เปปนตขน

คมาใชขจมายอซทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลมาสกดของกองทกน

คมาธรรมเนทยมดวงกลมาวรวมภาษทมมลคมาเพกทม ภาษทธกรกกจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คมาธรรมเนทยมการขายหนมวยลงทกน (Front-end Fee) ไมมมทไมมมท

คมาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนมวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนมวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพกทมเตกม

คมาธรรมเนทยมการโอนหนมวยลงทกน ไมมมทไมมมท

คมาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจมายจรกง

หมายเหตก : หากกองทกนลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวม ซซทงอยมมภายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการเดทยวกวน (กองทกนปลายทาง) บรกษวทจวดการจะไมมคกด

ธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซนหนมวยลงทกนซจ นาซขอนกวบกองทกนรวมปลายทาง โดยกองทกนปลายทางจะยกเวขนการเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซน

หนมวยลงทกนใหขกวบกองทกนตขนทาง

คมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปปนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสกกรไทย : ปวจจกบวนไมมเรทยกเกปบคมาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมมเกกน 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงทกนของววนทจาการลมาสกดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกปบคมา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคมาหนมวยลงทกนของววนทจาการลมาสกดกมอนววนทจารายการสวบเปลททยนหนมวยลงทกน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดจาเนกนการในอดทต มกไดขเปปนสกทงยซนยวนถซงผลการดจาเนกนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยซแหสงประเทศไทย 
(30%) Total  Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX อสยท 1-3 ปล   (20%) Total  Return of ThaiBMA 
GOVERNMENT BOND INDEX อสยท 3-7 ปล   (10%) Total  Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อสยท 
1-3 ปล  (A-ขน ลนไป) (15%) และอรตรสดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสรกรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยซ (25%)
* กสอนวรนทลพ 1 ก.พ. 2560 ใชขคสสเฉลลพยของดรชนลผลตอบแทนรวมตลสดหลรกทรรพยซ (SET TRI) กรบคสสเฉลลพยผลตอบ
แทนรวมของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอรตรสดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสร
กรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยซ และไดขเชสพอมตสอกรบดรชนลชล ลวรดปรจจทบรนตร ลงแตสวรนทลพ 1 ก.พ. 
2560

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

24.00%

28.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

19.12%

-2.47%

13.28%

0.13%

8.11%

-2.65%

4.32%
6.75%

-5.05%

2.81%

24.06%

4.45%

20.54%

-0.23%

12.36%

-4.02%

12.40%

7.04%

-1.38%

3.56%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดจาเนกนงานตว นงแตมววนจวดตว นงกองทกนจนถซงววนทจาการสกดทขายของปทปฏกทกนนว นน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -8.48%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 4.68% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Moderate Allocation

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธซ 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KBLRMF -5.16 -5.62 -4.02 -0.42 -0.22 3.67 5.39-5.05

ตววชท นววด -3.93 -4.62 -2.63 1.26 1.81 7.10 N/A**-4.02

ความผวนผวนของกองทกน * 7.56 5.90 4.85 4.27 4.68 6.04 7.108.77

ความผวนผวนของตววชท นววด * 5.96 4.65 3.88 3.28 5.04 7.26 N/A**6.88

หมายเหตก : * รข อยละตมอปท

** ผลตอบแทนของตววชท นววดในชมวงเวลาตว นงแตมจวดตว นงกองทกนแสดงคมา N/A เนซทองจากไมมมทขขอมมลตววชท นววดทททเปปนดวชนทผลตอบแทนรวม 

(Total Return Index) ในชมวงระยะเวลาดวงกลมาว

วกธทการคจานวณผลการดจาเนกนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดจาเนกนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรกษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Moderate Allocation ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธซ 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KBLRMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

-2.21 2.05-1.53 1.77 2.17 7.30เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

-3.52 1.06-3.37 -1.43 1.62 6.22เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

-5.00 0.02-5.50 -3.43 0.87 5.74เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

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

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

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

4.26 3.723.35 2.94 3.33 5.19เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

5.60 4.494.67 3.87 4.18 7.30เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

7.51 6.525.90 5.38 6.06 9.08เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

10.73 7.768.43 7.12 7.19 9.46เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

13.65 8.7110.70 8.88 7.91 10.09เปอรธเซปนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมมจมายเงกนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนซ

19 ธวนวาคม 2544วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมมกจาหนด

6,821.38 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 26.0120 บาท/หนมวย

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทจาการซซ นอ ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว นนตจทาของการซซ นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคมาขว นนตจทาของการซซ นอครว นงถวดไป

ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทจาการขายคซน ทกกววนทจาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคมาขว นนตจทาของการขายคซน 500 บาท

ไมมกจาหนดยอดคงเหลซอขว นนตจทา

ระยะเวลาการรวบเงกนคมาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+3 คซอ 3 ววนทจาการหลวงจากววนทจารายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคมาทรวพยธสกนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณภารดท มกณทสกทธกธ (ผมขจวดการกองทกนผสม), เรกทมบรกหาร 1 มทนาคม 2560

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทมากวบ 233.57%

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

ธนาคาร ทกสโกข  จจากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จจากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสกน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จจากวด (มหาชน)

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนมวยลงทกน ฟก นโนมทนา จจากวด

บรกษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนมวยลงทกน โรโบเวลธธ จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมกโกข  จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ กสกกรไทย จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วกคเคอรธส (ประเทศไทย) จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ทกสโกข  จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณกชยธ จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ นอขายหนมวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสกน จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก นวนซมา จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก นวนเซทย ไซรวส จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ฟก ลลกป (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กกมเอปง (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จจากวด (มหาชน)

บรกษวทหลวกทรวพยธ ไอรมา จจากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จจากวด

บรกษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนมวยลงทกน เวปลธธ เมจกก จจากวด

บรกษวทฮวทวเซมงเฮง โกลดธ ฟก วเจอรธส จจากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรกษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสกกรไทย จจากวด

รของเรลยน ทททอยมม : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชว นน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนซ

เนซทองจากกองทกนอาจลงทกนในหนมวยลงทกนของกองทกนรวมซซทงอยมมภายใตขการบรกหารของบรกษวทจวดการไดขไมม

จจากวดอวตราสมวน ดวงนว นน บรกษวทจวดการจะจวดใหขมทระบบงานทททปของกวนธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขง

ทางผลประโยชนธอวนอาจเกกดจากนโยบายการลงทกนทททเปกดใหขมทการลงทกนในกองทกนรวมภายใตขการบรกหาร

จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพซทอใหขเกกดประโยชนธสมงสกดแกมผมขถซอหนมวยลงทกนของทว นงกองทกนรวมตขนทางและ

กองทกนรวมปลายทาง คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกมอใหขเกกดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสกทธกทททจะไมมเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรกกา พลเมซองสหรวฐอเมรกกา หรซอผมขทททมทถกทนฐานอยมมในสหรวฐอเมรกกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตกมทถกทนทททอยมมในสหรวฐอเมรกกา รวมถซงกองทรวพยธสกนของบกคคลดวงกลมาวและบรกษวทหรซอ

หขางหกขนสมวนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดจาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรกกา

 - การลงทกนในหนมวยลงทกนไมมใชมการฝากเงกน รวมทว นงไมมไดขอยมมภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงกนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมมไดขรวบเงกนลงทกนคซนเตปมจจานวน

 - ไดขรวบอนกมวตกจวดตว นง และอยมมภายใตขการกจากวบดมแลของสจานวกงาน ก.ล.ต

 - การพกจารณารมางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนมวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมกไดขเปปนการแสดงวมาสจานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนมวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรกษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนสมวนสรกปขขอมมลสจาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดจาเนกนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวมาขขอมมลดวงกลมาวถมกตของ ไมมเปปนเทปจ

และไมมทจาใหขผมขอซทนสจาควญผกด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพกจารณาจากอวนดวบความนมาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชจาระหนท น โดยพกจารณาจากผลการดจาเนกนงานทททผมานมาและฐานะการเงกน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยมอ ดวงตมอไปนท น

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นมาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดกตสมงทททสกด มทความเสททยงตจทาทททสกดทททจะไมมสามารถชจาระหนท น

  ไดขตามกจาหนด

  อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวมามทความเสททยงตจทามากทททจะไมมสามารถ

  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

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตมางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชมน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงกนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมมกปจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากมอนหนขาจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตจทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสกนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวมากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตจทากวมา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคมาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพกทมขซ นนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชมน สภาวะเศรษฐกกจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตมางประเทศ เปปนตขน ซซทงพกจารณาไดขจากคมา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคมา SD สมง แสดงวมากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตมอมมลคมาของหนมวยลงทกน เชมน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงกนดอลลารธในชมวงทททเงกนบาทอมอน แตมขายทจากจาไรในชมวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงกนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชมวงทททบาทแขปงและขายทจากจาไรในชมวงทททบาทอมอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกวมาเดกมดขวยเชมนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซทองมซอสจาควญในการบรกหารความเสททยงดวง

กลมาว ซซทงทจาไดขดวงตมอไปนท น

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมมมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสมวนการปของกวนความเสททยงไวขอยมางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมมกวบดกลยพกนกจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพกจารณาวมาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมม 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวมา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอการดจาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลมาว กองทกนอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผวนผวนมากกวมากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกกดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวมา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกกดเหตกการณธทททสมงผลกระทบตมอประเทศดวงกลมาว เชมน การเมซอง 

เศรษฐกกจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลมาวอาจมทผลการดจาเนกนงานทททผวนผวนมากกวมา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรกมาณการซซ นอขายทรวพยธสกนของกองทกน 

โดยคจานวณจากมมลคมาทททตจทากวมาระหวมางผลรวมของมมลคมาการซซ นอทรวพยธสกนกวบผลรวมของมมลคมาการขายทรวพยธสกนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผมานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคมาทรวพยธสกนสกทธกเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสมวนตมางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวมามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชมน หากกองทกนรวมมทคมา 

TE ตจทา แสดงวมา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตจทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจซงมทประสกทธกภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคมา TE สมง แสดงวมาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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