
ขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค พรนธบรตรเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K Government Bond RMF
KGBRMF

• 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 ทททลงทกนในพวนธบวตรรวฐบาลหรรอรวฐววสาหกวจทททกระทรวงการคลวงคค คาประกวน พวนธบวตรธนาคารแหหง

ประเทศไทย

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร คอขายลหวงหนขาเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรวหารการลงทกน  (Efficient Portfolio 

Management)

• กองทกนจะไมหลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก

ตราสารทททมทสวญญาซร คอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท คทททผมขออกมทสวทธวในการบวงควบไถห

ถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรรอตราสารหนท คทททผมขถรอมทสวทธวเรทยกใหขผมขออกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable) โดยมท

การกคาหนดผลตอบแทนไวขอยหางแนหนอนหรรอเปปนอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบท คยของสถาบวนการเงวนหรรออวตรา

ดอกเบท คยอรทน และไมหมทการกคาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางอวงกวบปวจจวยอขางอวงอรทนเพวทมเตวม

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มกหงหววงใหขผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท คววด

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนระยะยาวเพรทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงทกนจะไดขรวบสวทธวประโยชนธทางภาษท เมรทอปฏวบวตวตาม

เงรทอนไขการลงทกน

• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมงกวหาเงวนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวหาหกขนไดข

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

• ผมขลงทกนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจคานวนเงวนทททแนหนอน หรรอรวกษาเงวนตขนใหขอยมหครบ

• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคกณภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ

ราคาตคทา เนรทองจากกองทกนรวมนท คไมหถมกจคากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนในทรวพยธสวนดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทกนรวม

ตลาดเงวน

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรวษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมหเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท คดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองทกนนท คไมหไดขถมกจคากวดโดยกฎเกณฑธใหขตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชหนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงวน เชหน อาจมท

การลงทกนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลหองตคทา ซซทงอาจไมหสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดขในเวลาทททตของการหรรอในราคาทททเหมาะสม ดวงนว คน 

จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทกนตลาดเงวน

• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซร คอขายลหวงหนขาเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรวหารการลงทกน ทคาใหขกองทกนนท คมทความเสททยงมากกวหา

กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางอวงโดยตรง เนรทองจากใชขเงวนลงทกนในจคานวนทททนขอยกวหาจซงมทกคาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนใน

หลวกทรวพยธอขางอวงโดยตรง

• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนขาแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปปนตราสารหนท คทททผมขออกมท

สวทธวในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรรอตราสารหนท คทททผมขถรอมทสวทธวเรทยกใหขผมขออกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable) 

ซซทงมทความเสททยงมากกวหาการลงทกนในตราสารหนท คทวทวไป

• ผมขลงทกนควรศซกษาขขอมมลเกททยวกวบสวทธวประโยชนธทางภาษททททระบกไวขในคมหมรอการลงทกนในกองทกนรวมเพรทอการเลท คยงชทพ

• ผมขถรอหนหวยลงทกนของกองทกน RMF จะไมหไดขรวบสวทธวประโยชนธทางภาษท หากไมหปฏวบวตวตามเงรทอนไขการลงทกนและจะตของครนสวทธว

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงวนเพวทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนหวยลงทกนของกองทกน RMF นท คจะนคาไปจคาหนหาย,จหาย,โอน,จคานคาหรรอนคาไปเปปนประกวนมวไดข

• ในกรณททททมทแนวโนขมวหาจะมทการขายครนหนหวยลงทกนเกวนกวหา 2 ใน 3 ของจคานวนหนหวยลงทกนทททจคาหนหายไดขแลขวทว คงหมด บรวษวทจวดการ

อาจใชขดกลยพวนวจในการเลวกกองทกนรวม และอาจยกเลวกคคาสวทงซร คอขายหนหวยลงทกนทททไดขรวบไวขแลขวหรรอหยกดรวบคคาสวทงดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (credit risk)

AA, A BBB

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองทกน สมงตคทา

credit rating ตาม 

national credit rating
ตสพสกวสส BBB unratedGov.bond/AAA

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

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

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

3 ปล  ถถง 5 ปล มสกกวสส 5 ปล

สมงตคทา

อายกเฉลททยของทรวพยธสวน

ทททลงทกน

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

ตคทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดคาเนวนงาน (SD)

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (high issuer concentration risk)

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

ตคทา สมง

การกระจกกตววลงทกนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตก: คคานวณจากผลรวมของนค คาหนวกการลงทกนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทกนลงทกนมากกวหา 10% ของ NAV

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

พวนธบวตรหรรอตราสารหนท ค

รวฐบาล รวฐววสาหกวจ

กระทรวงการคลวงคค คาประกวน

: 81.67%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงวน

หรรอตราสารหนท คทททออกโดยบรวษวทเอกชน

: 12.83%

หกขนกมข  ตวตวแลกเงวน

หรรอตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรวการทางการเงวน

: 4.72%

เงวนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก

: 0.33%

อรทน ๆ : 0.45%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กลทสมตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
81.67%พวนธบวตรหรรอตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐววสาหกวจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน 

12.83%หกขนกมข  ตวตวแลกเงวน หรรอตราสารหนท คทททออกโดยบรวษวทเอกชน 

4.72%หกขนกมข  ตวตวแลกเงวน หรรอตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรวการทางการเงวน 

0.33%เงวนฝาก หรรอตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก 

0.45%อรทน ๆ 

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 ทว คงนท ค คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
33.52%พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND)  (AAA)

29.33%พวนธบวตรทททคค คาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF. 

GUARANTEED)  (AAA)

18.82%พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND)  (AAA)

3.08%บมจ.เฟรเซอรธส พรปอพเพอรธตท ค (ประเทศไทย) (FPT)  (A-)

2.07%บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)  (AA(tha))

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

GOV/AAA/AAA(tha)

AA/AA(tha)

A/A(tha)

BBB/BBB(tha)

ตคทากวหา BBB

unrated

82.29%

5.61%

11.65%

0.00%

0.00%

0.00%

อวน
ดวบ

เค
รด
วต

ตรสสสรหนล ลในประเทศ

หมายเหตก : เปปนขขอมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคกณจะไดขรวบ ดวงนว คน คกณควรพวจารณาการเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

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

เกปบจรวง 0.4280

เกปบจรวง 0.0300
เกปบจรวง 0.1284

เกปบจรวง 0.0200

เกปบจรวง 0.6064

สมงสกดไมหเกวน 0.8025

สมงสกดไมหเกวน 0.1070 สมงสกดไมหเกวน 0.1284

สมงสกดไมหเกวน 1.0700

สมงสกดไมหเกวน 1.3589

คสส
ธร

รม
เน
ลยม

ทลพเ
รลย

กเ
กปบ

จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปลข

อง
 N

AV

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตก : คหาใชขจหายอรทนๆ เปปนขขอมมลของรอบปทบวญชทลหาสกดของกองทกน

คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมมลคหาเพวทม ภาษทธกรกวจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกน (Front-end Fee) ไมหมทไมหมท

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

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตกเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตกเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน ไมหมทไมหมท

คหาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจหายจรวง

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปปนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสวกรไทย : ปวจจกบวนไมหเรทยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกวน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทกนของววนทคาการลหาสกดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทกน  ปวจจกบวนเรทยกเกปบคหา

ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงทกนของววนทคาการลหาสกดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงทกน
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดคาเนวนการในอดทต มวไดขเปปนสวทงยรนยวนถซงผลการดคาเนวนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) 
* กสอนวรนทลพ 1 ม.ค. 2560 ใชขคสสเฉลลพยของ TBMA Government Bond Index และอรตรสดอกเบล ลยเงปนฝสกประจสส 1 ปล
เฉลลพยของธนสคสรกรทงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยยและไดขเชสพอมตสอกรบTotal Return of 
ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years)  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

0.96%

1.79%

2.86%

2.02%

3.92%

3.13%

1.30%

2.11%

0.94%

3.11%
3.32%

3.92%

2.97%

2.24%

5.54%

3.30%

1.50%

2.18%

1.38%

3.21%

กองทกน ดวชนทชท คววดของกองทกน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตก : ในปททททกองทกนจวดตว คง กราฟจะแสดงผลการดคาเนวนงานตว คงแตหววนจวดตว คงกองทกนจนถซงววนทคาการสกดทขายของปทปฏวทวนนว คน

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -0.84%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.63% ตสอปล

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

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term Government 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

KGBRMF 1.47 1.73 4.27 2.32 2.25 2.29 2.131.14

ตววชท คววด 1.29 1.75 3.52 2.38 2.35 2.93 3.160.90

ความผวนผวนของกองทกน * 0.89 0.93 0.82 0.59 0.63 0.63 1.260.92

ความผวนผวนของตววชท คววด * 0.48 0.45 0.51 0.41 0.87 1.05 1.950.54

หมายเหตก : * รข อยละตหอปท

ววธทการคคานวณผลการดคาเนวนงานของกองทกนรวมเปปนไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนวนงานของกองทกนรวม

ของสมาคมบรวษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปปนปวจจกบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม Mid Term Government Bond ณ วรนทลพ 28 กทมภสพรนธย 2563

หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGBRMF

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

1.99 2.602.17 5.27 2.52 2.35เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

1.37 1.801.61 3.81 2.25 2.28เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

1.19 1.781.38 3.20 1.76 2.23เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

0.87 1.761.16 2.90 1.57 2.18เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

0.66 1.550.94 2.36 1.51 1.95เปอรธเซปนตธไทลธททท 95

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

0.29 0.370.29 0.33 0.36 0.74เปอรธเซปนตธไทลธททท 5

0.51 0.520.51 0.47 0.68 0.76เปอรธเซปนตธไทลธททท 25

0.64 0.660.57 0.72 0.74 0.81เปอรธเซปนตธไทลธททท 50

0.89 0.780.93 0.82 0.91 0.85เปอรธเซปนตธไทลธททท 75

1.39 1.251.18 1.22 1.88 0.89เปอรธเซปนตธไทลธททท 95
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมหจหายเงวนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

19 ธวนวาคม 2544วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 10,000 ลขานบาท

ไมหกคาหนด

10,242.78 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 14.6818 บาท/หนหวย

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

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว คนตคทาของการซร คอครว คงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคหาขว 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.

มมลคหาขว คนตคทาของการขายครน 500 บาท

ไมหกคาหนดยอดคงเหลรอขว คนตคทา

ระยะเวลาการรวบเงวนคหาขายครน

(ประกาศ NAV T+1)

T+2 ครอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน

คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสวนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คกณทรงพร สรบสายไทย (ผมขจวดการกองทกนตราสารหนท ค), เรวทมบรวหาร 11 มกราคม 2557

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทหากวบ 247.84%

(กรณทกองทกนจวดตว คงไมหถซง 1 ปทจะแสดงคหาตว คงแตหจวดตว คงกองทกน)
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ธนาคารกสวกรไทย จคากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทวสโกข  จคากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จคากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสวน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวท เมรองไทยประกวนชทววต จคากวด (มหาชน)

บรวษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนหวยลงทกน ฟว นโนมทนา จคากวด

บรวษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนหวยลงทกน โรโบเวลธธ จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมวโกข  จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ กสวกรไทย จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรกร ป จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส ววคเคอรธส (ประเทศไทย) จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ค จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ทวสโกข  จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณวชยธ จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซร คอขายหนหวยลงทกน เซปนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสวน จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ฟว นวนซหา จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ ฟว นวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ฟว ลลวป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กวมเอปง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)

บรวษวทหลวกทรวพยธ ไอรหา จคากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรวษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกน เอเชทย เวลทธ จคากวด

บรวษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซร คอขายหนหวยลงทกน เวปลธธ เมจวก จคากวด

บรวษวทฮวทวเซหงเฮง โกลดธ ฟว วเจอรธส จคากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรวษวทหลวกทรวพยธจวดการกองทกนกสวกรไทย จคากวด

รของเรลยน ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสวกรไทย ชว คน 6 และ 12 ถนนพหลโยธวน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400

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

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

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหขเกวดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองทกนสงวนสวทธวทททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรรอเพรทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรวกา พลเมรองสหรวฐอเมรวกา หรรอผมขทททมทถวทนฐานอยมหในสหรวฐอเมรวกา หรรอบกคคลซซทง

โดยปกตวมทถวทนทททอยมหในสหรวฐอเมรวกา รวมถซงกองทรวพยธสวนของบกคคลดวงกลหาวและบรวษวทหรรอ

หขางหกขนสหวนซซทงจวดใหขมทขซ คนและดคาเนวนกวจกรรมในสหรวฐอเมรวกา

 - การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงวน รวมทว คงไมหไดขอยมหภายใตขความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงวนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงทกน

ซซทงผมขลงทกนอาจไมหไดขรวบเงวนลงทกนครนเตปมจคานวน

 - ไดขรวบอนกมวตวจวดตว คง และอยมหภายใตขการกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต

 - การพวจารณารหางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนรวมนท คมวไดขเปปนการแสดงวหาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองทกนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเสนอขายนว คน

ทว คงนท ค บรวษวทจวดการกองทกนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท คชวนสหวนสรกปขขอมมลสคาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผวดชอบในการดคาเนวนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขขอมมลดวงกลหาวถมกตของ ไมหเปปนเทปจ

และไมหทคาใหขผมขอรทนสคาควญผวด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพวจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ทกน (credit rating) ซซทงเปปนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพวจารณาจากผลการดคาเนวนงานทททผหานมาและฐานะการเงวน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท ค

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นหาลงทกน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดวตสมงทททสกด มทความเสททยงตคทาทททสกดทททจะไมหสามารถชคาระหนท ค

  ไดขตามกคาหนด

  อวนดวบเครดวตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตคทามากทททจะไมหสามารถ

  ชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตคทาทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

ระดวบทททตคทากวหา

นหาลงทกน

ตคทากวหา

BBB

ตคทากวหา

BBB(tha)

ตคทากวหา

Baa

ตคทากวหา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดขตามกคาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกวดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซซทงขซ คนกวบปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงทกน 

ปวจจวยทางการเมรองทว คงในและตหางประเทศ เปปนตขน โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทวศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท คย เชหน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงวนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมหกปจะสมงขซ คนดขวย ดวงนว คนราคา

ตราสารหนท คทททออกมากหอนหนขาจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสวนทททลงทกน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชวญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวหา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคหาของหลวกทรวพยธทททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพวทมขซ คนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงทกน ปวจจวยทางการเมรองทว คงในและตหางประเทศ เปปนตขน ซซทงพวจารณาไดขจากคหา standard 

deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคหา SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดขวยสกกลเงวนดอลลารธในชหวงทททเงวนบาทอหอน แตหขายทคากคาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทกนรวม

จะไดขเงวนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขปงและขายทคากคาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ คนกวหาเดวมดขวยเชหนกวน ดวงนว คน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครรทองมรอสคาควญในการบรวหารความเสททยงดวง

กลหาว ซซทงทคาไดขดวงตหอไปนท ค

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบกสวดสหวนการปของกวนความเสททยงไวขอยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขซ คนอยมหกวบดกลยพวนวจของผมขจวดการกองทกนรวมในการพวจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรรอไมห 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกวดจากกองทกนลงทกน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกวดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอการดคาเนวนงาน ฐานะทางการเงวน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกวดจากกองทกน

ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกวดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหออกตสาหกรรมนว คน กองทกนดวง

กลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผวนผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกวดจากกองทกนลงทกนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกวดเหตกการณธทททสหงผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง 

เศรษฐกวจ สวงคม เปปนตขน กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผวนผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรวมาณการซร คอขายทรวพยธสวนของกองทกน 

โดยคคานวณจากมมลคหาทททตคทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร คอทรวพยธสวนกวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสวนทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ

ระยะเวลาผหานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคหาทรวพยธสวนสกทธวเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสวทธวภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนขอยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคหา 

TE ตคทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนว คน กองทกนรวมนท คจซงมทประสวทธวภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอวง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคหา TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว คน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปปนตขน
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