
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค ตรสสสรหนล ลระยะสร ลนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Short Term Fixed Income RMF
KSFRMF

• 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 ทททลงทกนในตราสารแหหงหนท นภาครวฐและภาคเอกชน และหรรอเงงนฝาก โดยจะคงอายกเฉลททยของตราสาร 

(Portfolio Duration) ของกองทกนไมหเกงน 1 ปท

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลหวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

• กองทกนจะไมหลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซร นอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมทสงทธงในการบวงควบไถห

ถอนครนกหอนกกาหนด (callable) หรรอตราสารหนท นทททผมขถรอมทสงทธงเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นครนกหอนกกาหนด (puttable) โดยมท

การกกาหนดผลตอบแทนไวขอยหางแนหนอนหรรอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงงนหรรออวตรา

ดอกเบท นยอรทน และไมหมทการกกาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปวจจวยอขางองงอรทนเพงทมเตงม

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกหงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพรทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท เมรทอปฏงบวตงตาม

เงรทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหกขนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรรอรวกษาเงงนตขนใหขอยมหครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคกณภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตกทา เนรทองจากกองทกนรวมนท นไมหถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสงนดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนนท นไมหไดขถมกจกากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตกทา ซซทงอาจไมหสามารถซร นอขายตราสารหนท นไดขในเวลาทททตของการหรรอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว นน 

จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทกนตลาดเงงน

• กองทกนจะดการงพอรธตโฟลงโอ ดมเรชวทน (Portfolio Duration) ของกองทกนในขณะใดขณะหนซทงไวขไมหเกงน 1 ปท  

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร นอขายลหวงหนขาเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน ทกาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวหา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชขเงงนลงทกนในจกานวนทททนขอยกวหาจซงมทกกาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซร นอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท นทททผมขออกมท

สงทธงในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกกาหนด (callable) หรรอตราสารหนท นทททผมขถรอมทสงทธงเรทยกใหขผมขออกชการะหนท นครนกหอนกกาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกวหาการลงทกนในตราสารหนท นทวทวไป

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมหมรอการลงทกนในกองทกนรวมเพรทอการเลท นยงชทพ

• ผมขถรอหนหวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมหไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท หากไมหปฏงบวตงตามเงรทอนไขการลงทกนและจะตของครนสงทธง

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนหวยลงทกนของกองทกน RMF นท นจะนกาไปจกาหนหาย,จหาย,โอน,จกานกาหรรอนกาไปเปปนประกวนมงไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทกนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงทกนทททจกาหนหายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคกาสวทงซร นอขายหนหวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคกาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (credit risk)

BBBAA, A

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทกน สมงตกทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสพสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

หมายเหตก :  แรเงากรณททททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนหาเชรทอถรอ (credit rating) นว นนเกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

1 ปล  ถถง 3 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 นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทกนลงทกนมากกวหา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 38.77%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 23.28%

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคก นาประกวน

: 17.17%

เงงนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก

: 16.05%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรรอผมขคก นาประกวน : 3.69%

อรทน ๆ : 1.04%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
38.77%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

23.28%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรรอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

17.17%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน 

16.05%เงงนฝาก หรรอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก 

3.69%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรรอผมขคก นา

ประกวน 

1.04%อรทน ๆ 

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

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
13.03%พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

8.63%บมจ. เอเซทยเสรงมกงจลทสซงทง (ASK)  (BBB+)

8.43%ธนาคารอาคารสงเคราะหธ (GHB)  (AAA(tha))

7.63%บมจ.ราชธานทลงสซงทง (THANI)  (A-)

7.39%บมจ.ธนาคารกรกงไทย (KTB)  (AA+(tha))

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)

ตกทากวหา BBB

unrated

28.07%

20.03%

37.75%

13.10%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนล ลในประเทศ

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คหาใชขจหายอรทนๆ รวมคหาใชขจหาย

เกปบจรงง 0.3745

เกปบจรงง 0.0300
เกปบจรงง 0.1284

เกปบจรงง 0.0200

เกปบจรงง 0.5529

สมงสกดไมหเกงน 0.8025

สมงสกดไมหเกงน 0.1070 สมงสกดไมหเกงน 0.1284

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

สมงสกดไมหเกงน 1.3589

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : คหาใชขจหายอรทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลหาสกดของกองทกน

คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมมลคหาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกน (Front-end Fee) ไมหมทไมหมท

คหาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนหวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน2.00%

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน ไมหมทไมหมท

คหาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจหายจรงง

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปปนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปวจจกบวนไมหเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกงน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทกนของววนทกาการลหาสกดกหอนววนทการายการสวบเปลททยนหนหวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกปบคหา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทกนของววนทกาการลหาสกดกหอนววนทการายการสวบเปลททยนหนหวยลงทกน

7 / 14  KSFRMF



  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยรนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คสสเฉลลพยของ Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index (6 
Months) (70%) และ Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A- ขถ ลนไป) (30%)
* กสอนวรนทลพ 1 ม.ค. 2560 ใชขอรตรสดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล  เฉลลพยของธนสคสรกรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยยและไดขเชสพอมตสอกรบดรชนลชล ลวรดปรจจทบรนตร ลงแตสวรนทลพ 1 ม.ค. 2560

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

0.67%

2.19%

3.14%

2.56%
2.38%

2.18%

1.18%

1.66%

1.05%

1.97%

0.92%

2.27%

2.68%

2.35%

1.83%

1.53%
1.38%

1.71%
1.57%

2.03%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตว นงแตหววนจวดตว นงกองทกนจนถซงววนทกาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -0.08%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.14% ตสอปล

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

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Short Term General Bond

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขถ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขถ ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563 (%) 

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

KSFRMF 0.66 1.01 2.25 1.63 1.63 1.94 1.840.49

ตววชท นววด 0.48 0.96 2.06 1.79 1.65 1.85 1.950.31

ความผวนผวนของกองทกน * 0.13 0.13 0.17 0.14 0.14 0.16 0.260.15

ความผวนผวนของตววชท นววด * 0.09 0.10 0.12 0.10 0.09 0.09 0.130.10

หมายเหตก : * รข อยละตหอปท

วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Short Term General Bond ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KSFRMF

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

0.66 1.881.12 2.50 1.92 2.35เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

0.52 1.630.96 2.12 1.56 1.97เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

0.42 1.440.79 1.79 1.47 1.87เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

0.30 1.250.64 1.45 1.29 1.72เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

0.24 0.980.54 1.25 1.10 1.47เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

0.04 0.050.04 0.05 0.07 0.18เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

0.06 0.080.07 0.08 0.09 0.19เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

0.08 0.120.09 0.10 0.12 0.23เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

0.14 0.200.16 0.17 0.24 0.29เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

0.26 0.420.28 0.30 0.37 0.39เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

9 / 14  KSFRMF



  ขขอมมลอสพนๆ

ไมหจหายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

20 กกมภาพวนธธ 2545วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมหกกาหนด

4,063.97 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 13.8896 บาท/หนหวย

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

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตกทาของการซร นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตกทาของการซร นอครว นงถวดไป

ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทกาการขายครน ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคหาขว นนตกทาของการขายครน 500 บาท

ไมหกกาหนดยอดคงเหลรอขว นนตกทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายครน

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

T+1 ครอ 1 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณทรงพร สรบสายไทย (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรงทมบรงหาร 28 พฤษภาคม 2556

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทหากวบ 181.69%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมหถซง 1 ปทจะแสดงคหาตว นงแตหจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จกากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จกากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)

บรงษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน ฟง นโนมทนา จกากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน 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 นายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จกากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซหา 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 ไอรหา จกากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จกากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร นอขายหนหวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จกากวด

บรงษวทฮวทวเซหงเฮง โกลดธ ฟง วเจอรธส จกากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จกากวด

รของเรลยน ทททอยมห : 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

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมรองสหรวฐอเมรงกา หรรอผมขทททมทถงทนฐานอยมหในสหรวฐอเมรงกา หรรอบกคคลซซทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมหในสหรวฐอเมรงกา รวมถซงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลหาวและบรงษวทหรรอ

หขางหกขนสหวนซซทงจวดใหขมทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงงน รวมทว นงไมหไดขอยมหภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมหไดขรวบเงงนลงทกนครนเตปมจกานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมหภายใตขการกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารหางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปปนการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท นชวนสหวนสรกปขขอมมลสกาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปปนเทปจ

และไมหทกาใหขผมขอรทนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผหานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นหาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตกทาทททสกดทททจะไมหสามารถชการะหนท น

  ไดขตามกกาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ

  ชการะหนท นไดขตามกกาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

ระดวบทททตกทากวหา

นหาลงทกน

ตกทากวหา

BBB

ตกทากวหา

BBB(tha)

ตกทากวหา

Baa

ตกทากวหา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดขตามกกาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซทงขซ นนกวบปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตหางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขซ นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนขาจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคหาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว นงในและตหางประเทศ เปปนตขน ซซทงพงจารณาไดขจากคหา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคหา SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ นนกวหาเดงมดขวยเชหนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครรทองมรอสกาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลหาว ซซทงทกาไดขดวงตหอไปนท น

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมหกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมห 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคหา 

TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคหา TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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