
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค ตรสสสรหนล ลเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Fixed Income RMF
KFIRMF

• กองททนรวมตรสสสรหนล ล
• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)

• ไมสมลกสรลงททนในตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองทกน RMF ทททลงทกนในตราสารหนท นภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากในประเทศ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลลวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

• กองทกนจะไมลลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซซ นอขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมทสงทธงในการบวงควบไถล

ถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสงทธงเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นคซนกลอนกกาหนด (puttable) โดยมท

การกกาหนดผลตอบแทนไวขอยลางแนลนอนหรซอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงงนหรซออวตรา

ดอกเบท นยอซทน และไมลมทการกกาหนดเงซทอนไขการจลายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปวจจวยอขางองงอซทนเพงทมเตงม

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกลงหววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวลาดวชนทชท นววด

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพซทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท เมซทอปฏงบวตงตาม

เงซทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวลาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวลาหกขนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนลนอน หรซอรวกษาเงงนตขนใหขอยมลครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคกณภาพดทสภาพคลลองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตกทา เนซทองจากกองทกนรวมนท นไมลถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสงนดวงกลลาวเชลนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนนท นไมลไดขถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชลนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชลน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลลองตกทา ซซทงอาจไมลสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดขในเวลาทททตของการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว นน 

จซงอาจมทความเสททยงสมงกวลากองทกนตลาดเงงน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลลวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน ทกาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวลา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชขเงงนลงทกนในจกานวนทททนขอยกวลาจซงมทกกาไร/ขาดทกนสมงกวลาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซซ นอขายลลวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมท

สงทธงในการบวงควบไถลถอนคซนกลอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนท นทททผมขถซอมทสงทธงเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นคซนกลอนกกาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกวลาการลงทกนในตราสารหนท นทวทวไป

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมลมซอการลงทกนในกองทกนรวมเพซทอการเลท นยงชทพ

• ผมขถซอหนลวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมลไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท หากไมลปฏงบวตงตามเงซทอนไขการลงทกนและจะตของคซนสงทธง

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหลงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนลวยลงทกนของกองทกน RMF นท นจะนกาไปจกาหนลาย,จลาย,โอน,จกานกาหรซอนกาไปเปปนประกวนมงไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวลาจะมทการขายคซนหนลวยลงทกนเกงนกวลา 2 ใน 3 ของจกานวนหนลวยลงทกนทททจกาหนลายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคกาสวทงซซ นอขายหนลวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคกาสวทงดวงกลลาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (credit risk)

BBBAA, A

อวนดวบความนลาเชซทอถซอสลวนใหญลของกองทกน สมงตกทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสพสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

หมายเหตก :  แรเงากรณททททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนลาเชซทอถซอ (credit rating) นว นนเกงนกวลา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

ตสพสกวสส 3 เดสอน 3 เดสอน ถถง 1 ปล 1 ปล  ถถง 3 ปล
(2.59 ปล )

3 ปล  ถถง 5 ปล มสกกวสส 5 ปล

สมงตกทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสงน

ทททลงทกน

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

ตกทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (high issuer concentration risk)

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

ตกทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คกานวณจากผลรวมของนก นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองทกนลงทกนมากกวลา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 33.25%

พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคก นาประกวน

: 27.01%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 24.00%

เงงนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก

: 11.54%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรซอผมขคก นาประกวน : 3.13%

อซทน ๆ : 1.07%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
33.25%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

27.01%พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน 

24.00%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

11.54%เงงนฝาก หรซอตราสารเททยบเทลาเงงนฝาก 

3.13%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซอผมขคก นา

ประกวน 

1.07%อซทน ๆ 

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

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
20.46%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

7.92%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

6.43%พวนธบวตรทททคก นาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF. 

GUARANTEED)  (AAA)

5.86%บรงษวท เงงนตงดลขอ จกากวด (NTL)  (A-)

5.36%บมจ. เอเซทยเสรงมกงจลทสซงทง (ASK)  (BBB+)

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

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตกทากวลา BBB

unrated

35.85%

15.32%

39.00%

8.75%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนล ลในประเทศ

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คลาใชขจลายอซทนๆ รวมคลาใชขจลาย

เกปบจรงง 0.4815

เกปบจรงง 0.0300
เกปบจรงง 0.1284

เกปบจรงง 0.0200

เกปบจรงง 0.6599

สมงสกดไมลเกงน 0.8025

สมงสกดไมลเกงน 0.1070 สมงสกดไมลเกงน 0.1284

สมงสกดไมลเกงน 1.0700

สมงสกดไมลเกงน 1.3589

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : คลาใชขจลายอซทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลลาสกดของกองทกน

คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมมลคลาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทกน (Front-end Fee) ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนลวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทกน ไมลมทไมลมท

คลาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจลายจรงง

หมายเหตก : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปปนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปวจจกบวนไมลเรทยกเกปบคลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อซทน : อวตราไมลเกงน 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทกนของววนทกาการลลาสกดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกปบคลา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคลาหนลวยลงทกนของววนทกาการลลาสกดกลอนววนทการายการสวบเปลททยนหนลวยลงทกน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 
Years) (50%) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A-ขถ ลนไป) (25%) และอรตรส
ดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล เฉลลพยของธนสคสรกรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%)
* กสอนวรนทลพ 1 ม.ค. 2560 ใชขคสสเฉลลพยของ TBMA Government Bond Index และอรตรสดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล
เฉลลพยของธนสคสรกรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยยและไดขเชสพอมตสอกรบดรชนลชล ลวรดปรจจทบรน
ตร ลงแตสวรนทลพ 1 ม.ค. 2560

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล 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

1.14%

1.87%

3.07%

2.04%

4.10%

3.52%

1.45%

2.51%

1.12%

3.24%3.32%

3.92%

2.97%

2.24%

5.54%

3.30%

1.50%

2.25%

1.43%

2.96%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตว นงแตลววนจวดตว นงกองทกนจนถซงววนทกาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -0.61%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.54% ตสอปล

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

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term General Bond

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขถ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

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

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

KFIRMF 1.53 1.82 4.40 2.57 2.48 2.48 2.451.20

ตววชท นววด 1.10 1.57 3.26 2.33 2.30 2.91 3.150.78

ความผวนผวนของกองทกน * 0.74 0.62 0.62 0.47 0.54 0.58 1.120.84

ความผวนผวนของตววชท นววด * 0.33 0.31 0.35 0.28 0.86 1.04 1.940.38

หมายเหตก : * รข อยละตลอปท

วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com

   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Mid Term General Bond ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KFIRMF

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

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

ไมลจลายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

19 ธวนวาคม 2544วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 88,888 ลขานบาท

ไมลกกาหนด

8,233.52 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 15.5375 บาท/หนลวย

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

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว นนตกทาของการซซ นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคลาขว 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.

มมลคลาขว นนตกทาของการขายคซน 500 บาท

ไมลกกาหนดยอดคงเหลซอขว นนตกทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคลาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณทรงพร สซบสายไทย (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรงทมบรงหาร 11 มกราคม 2557

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทลากวบ 256.00%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมลถซง 1 ปทจะแสดงคลาตว นงแตลจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จกากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จกากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนลวยลงทกน ฟง นโนมทนา จกากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนลวยลงทกน โรโบเวลธธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ นอขายหนลวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซลา จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรลา จกากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนลวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จกากวด

บรงษวทฮวทวเซลงเฮง โกลดธ ฟง วเจอรธส จกากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จกากวด

รของเรลยน ทททอยมล : 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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกลอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมซองสหรวฐอเมรงกา หรซอผมขทททมทถงทนฐานอยมลในสหรวฐอเมรงกา หรซอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมลในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลลาวและบรงษวทหรซอ

หขางหกขนสลวนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนลวยลงทกนไมลใชลการฝากเงงน รวมทว นงไมลไดขอยมลภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมลไดขรวบเงงนลงทกนคซนเตปมจกานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมลภายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารลางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนลวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปปนการแสดงวลาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนลวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนสลวนสรกปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปปนเทปจ

และไมลทกาใหขผมขอซทนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนลาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผลานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท น

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นลาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตกทาทททสกดทททจะไมลสามารถชการะหนท น

  ไดขตามกกาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวลามทความเสททยงตกทามากทททจะไมลสามารถ

  ชการะหนท นไดขตามกกาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตกทาทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

ระดวบทททตกทากวลา

นลาลงทกน

ตกทากวลา

BBB

ตกทากวลา

BBB(tha)

ตกทากวลา

Baa

ตกทากวลา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตลางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชลน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมลกปจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากลอนหนขาจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวลา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคลาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตลางประเทศ เปปนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคลา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคลา SD สมง แสดงวลากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตลอมมลคลาของหนลวยลงทกน เชลน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชลวงทททเงงนบาทอลอน แตลขายทกากกาไรในชลวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชลวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชลวงทททบาทอลอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกวลาเดงมดขวยเชลนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซทองมซอสกาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลลาว ซซทงทกาไดขดวงตลอไปนท น

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสลวนการปของกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมลกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมล 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวลา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลลาว กองทกนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวลากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวลา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสลงผลกระทบตลอประเทศดวงกลลาว เชลน การเมซอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลลาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวลา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซซ นอขายทรวพยธสงนของกองทกน 

โดยคกานวณจากมมลคลาทททตกทากวลาระหวลางผลรวมของมมลคลาการซซ นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคลาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผลานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคลาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสลวนตลางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวลามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชลน หากกองทกนรวมมทคลา 

TE ตกทา แสดงวลา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคลา TE สมง แสดงวลาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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