
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค แพลน 1

K PLAN 1 FUND
K-PLAN1

• 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 นทททลงทกนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากทว นงในและตหางประเทศ

• ลงทกนในตหางประเทศไมหเกงน 20% ของมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงของกองทกน โดยปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยน

ไมหนขอยกวหา 90% ของมมลคหาเงงนลงทกนในตหางประเทศ

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารทททมทสวญญาซซ นอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Notes)

กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกหงหววงใหขผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตตทากวหาหกขนไดข

• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงทกนไดขทกกววนทตาการ โดยจะไดขรวบเงงนคซนภายในววนททท 

T+2 

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเปปนระยะเวลาตว นงแตห 6 เดซอนขข นนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนหนอน หรซอรวกษาเงงนตขนใหขอยมหครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคกณภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตตทา เนซทองจากกองทกนรวมนท นไมหถมกจตากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสงนดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงงน

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองทกนนท นไมหไดขถมกจตากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตตทาเชหนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตตทา ซขทงอาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดขในเวลาทททตของการหรซอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว นน 

จขงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทกนตลาดเงงน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนขาเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกนและตราสารทททมทสวญญาซซ นอขายลหวงหนขา

แฝง ทตาใหขกองทกนนท นมทความเสททยงมากกวหากองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชขเงงนลงทกนในจตานวนทททนขอยกวหา

จขงมทกตาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง

• กองทกนจะลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนขาเพซทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมหนขอยกวหารข อยละ 90 ของมมลคหาเงงนลงทกน

ในตหางประเทศ

• ในกรณททททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงทกนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจตานวนหนหวยลงทกนทททจตาหนหายไดขแลขวทว นงหมด บรงษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคตาสวทงซซ นอขายหนหวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรซอหยกดรวบคตาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (credit risk)

BBBAA, A

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทกน สมงตตทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสทสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

ตสทสกวสส BBBAAA AA, A BBB

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทกนตตทา สมง

credit rating ตาม 

international credit 
unrated

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

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

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

3 ปช  ถถง 5 ปช มสกกวสส 5 ปช

สมงตตทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสงน

ทททลงทกน

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)

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

ตตทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คตานวณจากผลรวมของนต นาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทกนลงทกนมากกวหา 10% ของ NAV

บสงสสวน ดรลยพปนปจ ไมสปของกนนทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น

รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ

กระทรวงการคลวงคต นาประกวน

: 34.36%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน

: 33.93%

เงงนฝาก

หรซอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก

: 14.96%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน

หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน

: 11.17%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก

ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง

หรซอผมขคต นาประกวน : 8.16%

อซทน ๆ : -2.58%

  สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชทลงทรน

กลรสมตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
34.36%พวนธบวตรหรซอตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคต นาประกวน 

33.93%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยบรงษวทเอกชน 

14.96%เงงนฝาก หรซอตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก 

11.17%หกขนกมข  ตวตวแลกเงงน หรซอตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรงการทางการเงงน 

8.16%ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปปนผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซอผมขคต นา

ประกวน 

-2.58%อซทน ๆ 

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

หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนช ชทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)
24.33%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

9.29%พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

5.24%The Commercial Bank of Qatar (CBQ)  (A3)

5.00%บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  (AA(tha))

4.10%บมจ.ทรม คอรธปอเรชวทน (TRUE)  (BBB+)

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

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตตทากวหา BBB

unrated

35.95%

15.01%

22.73%

13.74%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนช ชในประเทศ

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

AAA

AA

A

BBB

ตตทากวหา BBB

Unrated

0.00%

4.02%

9.97%

1.13%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
งต

ตรสสสรหนช ชตสสงประเทศ credit rating ตสม international rating scale

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนชยม

* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว นน คกณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คหาใชขจหายอซทนๆ รวมคหาใชขจหาย

เกปบจรงง 0.4280

เกปบจรงง 0.0321 เกปบจรงง 0.0428 เกปบจรงง 0.0000

เกปบจรงง 0.5029

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

สมงสกดไมหเกงน 0.1070 สมงสกดไมหเกงน 0.1070

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

สมงสกดไมหเกงน 2.3540

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมผมขดมแลผลประโยชนธขขางตขนยวงไมหรวมคหาธรรมเนทยมผมขรวบฝากทรวพยธสงนในตหางประเทศ

คหาใชขจหายอซทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลหาสกดของกองทกน

คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมมลคหาเพงทม ภาษทธกรกงจเฉพาะหรซอภาษทอซทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกน (Front-end Fee) ยกเวขน0.50%

คหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทกน (Back-end Fee) ยกเวขน0.50%

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คหาธรรมเนทยมอซทนๆ  ตามทททจหายจรงง

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทกนของกองทกนตขนทางหรซอคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลขวแตหอวตราใดจะสมงกวหา
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปปนสงทงยซนยวนถขงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนช ชภสคเอกชน Mark-to-Market 
ทชทมชอนนดนบควสมนสสเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ BBB ขถ ชนไป ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (10%) ผล
ตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 ปช  ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ชไทย (60%) ดนชนชพนนธบนตร
ทชทมชอสยรคงทชท (ZRR) อสยรประมสณ 3 เดสอน (10%) และดนชนช US Generic Government 12 Month Yield บวกดขวย 
Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ในระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช  ในชสวงระยะ
เวลสทชทคสสนวณผลตอบแทน และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (20%)
ทน ชงนช ช กสรเปลชทยนเกณฑยมสตรฐสนทชทใชขวนดผลกสรดสสเนปนงสนในชสวงแรกอสจทสสใหขผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขถ ชนเมสทอเปรชยบเทชยบตนวชช ชวนดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนช ชทชทกองทรนลงทรนบสงสสวนไมสมชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชช ชวนดมสตรฐสนใหมสคสสนวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนช ชทน ชงหมดเสชยภสษช
* กสอนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชข Total  Return of MTM Corporate Bond (BBB up) (10%) และ Total Return of 
Government Bond Index อสยรระหวสสง 1-3 ปช  (60%) Zero Rate Return Index (ZRR Index) อสยร 3 เดสอน (10%) 
และ US Generic Government 12 Month Yield บวกดขวย Average Credit Spread ของตรสสสรทชทมชอนนดนบตสทสสรด ใน
ระดนบ Investment Grade (BBB) อสยร 1 ปช  ในชสวงระยะเวลสทชทคสสนวณผลตอบแทน และปรนบดขวยตขนทรนกสรปของ
ควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยน (20%) และไดขเชสทอมตสอกนบดนชนชชช ชวนดปนจจรบนนตน ชงแตสวนนทชท 31 ต.ค. 2562

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

1.35%

2.80%

3.62%

3.11%

3.51% 3.46%

1.66%

2.34%

1.26%

3.05%

2.58%

3.52%

4.21%

3.32%

3.79%

3.01%

1.62%

2.29%

1.81%

3.15%

กองทกน ดวชนทชท นววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว นง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว นงแตหววนจวดตว นงกองทกนจนถขงววนทตาการสกดทขายของปทปฏงทงนนว นน
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3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -0.35%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.45% ตสอปช

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

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Mid 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-PLAN1 1.22 1.71 3.91 2.38 2.44 2.66 2.680.93

ตววชท นววด 1.06 1.56 3.37 2.52 2.43 2.93 2.980.75

ความผวนผวนของกองทกน * 0.48 0.41 0.42 0.37 0.45 0.47 0.530.55

ความผวนผวนของตววชท นววด * 1.89 1.33 0.98 0.61 0.52 0.54 0.542.29

หมายเหตก : * รข อยละตหอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-PLAN1

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

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

ไมหจหายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

บมจ. ธนาคารกรกงเทพผมขดมแลผลประโยชนย

28 ตกลาคม 2552วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 88,888 ลขานบาท

ไมหกตาหนด

28,455.61 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 13.1436 บาท/หนหวย

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ววนทตาการซซ นอ ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตตทาของการซซ นอครว นงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว นนตตทาของการซซ นอครว นงถวดไป

ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทตาการขายคซน ทกกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคหาขว นนตตทาของการขายคซน 500 บาท

500 บาทยอดคงเหลซอขว นนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

(ประกาศ NAV T+1)

T+2 คซอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน คกณสารวช อรกณากมร (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรงทมบรงหาร 21 มกราคม 2558

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทหากวบ 72.68%

(กรณทกองทกนจวดตว นงไมหถขง 1 ปทจะแสดงคหาตว นงแตหจวดตว นงกองทกน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนหวยลงทกน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนหวยลงทกน โรโบเวลธธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท น จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซซ นอขายหนหวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซหา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรหา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซซ นอขายหนหวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสงกรไทย จตากวด

รของเรชยน 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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองทกนสงวนสงทธงทททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรซอเพซทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมซองสหรวฐอเมรงกา หรซอผมขทททมทถงทนฐานอยมหในสหรวฐอเมรงกา หรซอบกคคลซขทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมหในสหรวฐอเมรงกา รวมถขงกองทรวพยธสงนของบกคคลดวงกลหาวและบรงษวทหรซอ

หขางหกขนสหวนซขทงจวดใหขมทขข นนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงงน รวมทว นงไมหไดขอยมหภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซขทงผมขลงทกนอาจไมหไดขรวบเงงนลงทกนคซนเตปมจตานวน

 - ไดขรวบอนกมวตงจวดตว นง และอยมหภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดขเปปนการแสดงวหาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถขง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทกนรวม หรซอ ไดขประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเสนอขายนว นน

ทว นงนท น บรงษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรกปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปปนเทปจ

และไมหทตาใหขผมขอซทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซขทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผหานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น

ระดนบ
กสรลงทรน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นหาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสกด มทความเสททยงตตทาทททสกดทททจะไมหสามารถชตาระหนท น

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตตทามากทททจะไมหสามารถ

  ชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวหา

นหาลงทกน

ตตทากวหา

BBB

ตตทากวหา

BBB(tha)

ตตทากวหา

Baa

ตตทากวหา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดขตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขทงขข นนกวบปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตหางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขข นนดขวย ดวงนว นนราคา

ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนขาจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวหา

(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมมลคหาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข นนหรซอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปวจจวยทางการเมซองทว นงในและตหางประเทศ เปปนตขน ซขทงพงจารณาไดขจากคหา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคหา SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงงนดอลลารธในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทตากตาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขข นนกวหาเดงมดขวยเชหนกวน ดวงนว นน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครซทองมซอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลหาว ซขทงทตาไดขดวงตหอไปนท น

- ปของกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขข นนอยมหกวบดกลยพงนงจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซอไมห 

- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรซอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหออกตสาหกรรมนว นน กองทกนดวง

กลหาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนขทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขทงหากเกงดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

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

โดยคตานวณจากมมลคหาทททตตทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสงนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคหาทรวพยธสงนสกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขทงสะทขอนใหขเหปนถขง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคหา 

TE ตตทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตตทา ดวงนว นน กองทกนรวมนท นจขงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคหา TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว นน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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