รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค พรนธบรตรเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K Government Bond RMF
KGBRMF
• กองททนรวมตรสสสรหนล ล
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF)
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ

คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททน RMF ทททลงททนในพวนธบวตรรวฐบาลหรร อรวฐววสาหกวจทททกระทรวงการคลวงคค คาประกวน พวนธบวตรธนาคารแหหง
ประเทศไทย
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรว หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management)
• กองททนจะไมหลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อรทนนอกเหนรอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท คทททผข อม อกมทสทว ธวในการบวงควบไถห
ถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรร อตราสารหนท คทททผข ถม รอมทสทว ธวเรท ยกใหข ผข อม อกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable) โดยมท
การกคาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรร อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท คยของสถาบวนการเงวนหรร ออวตรา
ดอกเบท คยอรทน และไมหมทการกคาหนดเงรทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางอวงกวบปว จจวยอข างอวงอรทนเพวทมเตวม
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงห หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท คววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท คววด
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพรทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสวทธวประโยชนนทางภาษท เมรทอปฏวบตว วตาม
เงรทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงวนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตคทากวหาหทขนไดข
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจคานวนเงวนทททแนหนอน หรร อรวกษาเงวนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท คทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตคทา เนรทองจากกองททนรวมนท คไมหถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงททนในทรวพยนสนว ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงวน
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท คชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรว ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท คดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนนท คไมหไดข ถกม จคากวดโดยกฎเกณฑนใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตคทาเชหนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงวน เชหน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท คทททมทสภาพคลหองตคทา ซซงท อาจไมหสามารถซร คอขายตราสารหนท คไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนค
จซงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองททนตลาดเงวน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร คอขายลหวงหนข าเพรทอการเพวทมประสวทธวภาพการบรว หารการลงททน ทคาใหข กองททนนท คมทความเสททยงมากกวหา
กองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยนอขางอวงโดยตรง เนรทองจากใชข เงวนลงททนในจคานวนทททนขอยกวหาจซงมทกคาไร/ขาดททนสมงกวหาการลงททนใน
หลวกทรวพยนอขางอวงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซร คอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท คทททผข อม อกมท
สวทธวในการบวงควบไถหถอนครนกหอนกคาหนด (callable) หรร อตราสารหนท คทททผข ถม รอมทสทว ธวเรท ยกใหข ผข อม อกชคาระหนท คครนกหอนกคาหนด (puttable)
ซซงท มทความเสททยงมากกวหาการลงททนในตราสารหนท คทววท ไป
• ผมขลงททนควรศซกษาขข อมมลเกททยวกวบสวทธวประโยชนนทางภาษท ททระบทไวข ในคมมห รอการลงททนในกองททนรวมเพรทอการเลท คยงชทพ
• ผมขถรอหนหวยลงททนของกองททน RMF จะไมหไดข รวบสวทธวประโยชนนทางภาษท หากไมหปฏวบตว วตามเงรทอนไขการลงททนและจะตข องครนสวทธว
ประโยชนนทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงวนเพวทมตามมาตรา 27 แหหงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนหวยลงททนของกองททน RMF นท คจะนคาไปจคาหนหาย,จหาย,โอน,จคานคาหรร อนคาไปเปป นประกวนมวไดข
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายครนหนหวยลงททนเกวนกวหา 2 ใน 3 ของจคานวนหนหวยลงททนทททจคาหนหายไดข แลข วทวงหมด
ค
บรว ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพวนวจในการเลวกกองททนรวม และอาจยกเลวกคคาสวงท ซร คอขายหนหวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยทดรวบคคาสวงท ดวงกลหาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตคทา

สมง

อวนดวบความนหาเชรทอถรอสหวนใหญหของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสพสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนหาเชรทอถรอ (credit rating) นวคนเกวนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยนสนว
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดคาเนวนงาน (SD)

ตคทา

ตสพสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล

1 ปล ถถง 3 ปล

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล
(3.19 ปล )

มสกกวส ส 5 ปล

ตคทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตคทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตคทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
อรทน ๆ : 0.05%
เงวนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก
: 1.28%

(% NAV)

ตราสารหนท คทททสถาบวนการเงวนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคค คาประกวน : 1.88%
หทขนกมข ตววต แลกเงวน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรว การทางการเงวน
: 4.95%
หทขนกมข ตววต แลกเงวน
หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรว ษวทเอกชน
: 9.55%

กลทสมตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค รวฐบาล รวฐววสาหกวจ กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงวน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยบรว ษวทเอกชน
หทขนกมข ตววต แลกเงวน หรร อตราสารหนท คทททออกโดยสถาบวนประเภทบรว การทางการเงวน
ตราสารหนท คทททสถาบวนการเงวนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคค คา
ประกวน
เงวนฝาก หรร อตราสารเททยบเทหาเงวนฝาก
อรทน ๆ

พวนธบวตรหรร อตราสารหนท ค
รวฐบาล รวฐววสาหกวจ
กระทรวงการคลวงคค คาประกวน
: 82.29%

(% NAV)
82.29%
9.55%
4.95%
1.88%
1.28%
0.05%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ค ค คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล พ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)

พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรทททคค คาประกวนโดยกระทรวงการคลวง (BOND WITH MOF.
GUARANTEED) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชทยล กรทรป (LHFG) (BBB+)
บมจ.เฟรเซอรน ส พรป อพเพอรน ตท ค (ประเทศไทย) (FPT) (A-)

32.26%
25.61%
24.42%
2.99%
2.70%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ค ค คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนส สเชสพอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

อวนดวบเครดวต

AA/AA(tha)

82.90%

3.02%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

10.49%

3.56%

ตคทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
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คส สธรรมเนลยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวคน คทณควรพวจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
สมงสทดไมหเกวน 1.3589

1.40
1.20

สมงสทดไมหเกวน 1.0700

1.00

สมงสทดไมหเกวน 0.8025

0.80
0.60
0.40

เกปบจรวง 0.5964
เกปบจรวง 0.4280

0.20
0.00

เกปบจรวง 0.0300

การจวดการ

สมงสทดไมหเกวน 0.1070 เกปบจรวง 0.1284 สมงสทดไมหเกวน 0.1284

ผมขดแม ลผลประโยชนน

นายทะเบทยน

เกปบจรวง 0.0100

คหาใชข จหายอรทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตท : คหาใชข จาห ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สทดของกองททน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพวทม ภาษทธรท กวจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงททน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซร คอครนหนหวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมหมท

เกปบจรปง
ไมหมท

2.00%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพวทมเตวม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงททน
คหาธรรมเนทยมอรทนๆ

ไมหมท

ไมหมท

ตามทททจาห ยจรว ง

หมายเหตท : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปป นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสวกรไทย : ปว จจทบนว ไมหเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อรทน : อวตราไมหเกวน 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทคาการลหาสทดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน ปว จจทบนว เรท ยกเกปบคหา
ธรรมเนทยมการสวบเปลททยนในอวตรา 1.00% ของมมลคหาหนหวยลงททนของววนทคาการลหาสทดกหอนววนทคารายการสวบเปลททยนหนหวยลงททน

KGBRMF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดคาเนวนการในอดทต มวไดข เปปนสวงท ยรนยวนถซงผลการดคาเนวนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยทนขอยกวส สเทส สกรบ 10 ปล ของสมสคมตลสดตรส
สสรหนลไล ทย
* กส อนวรนทลพ 16 ต.ค.2563 ใชข ดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยท 1 - 3 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย และไดข เชสพอมตส อ
กรบดรชนลพนร ธบรตรรร ฐบสลอสยทนขอยกวส สเทส สกรบ 10 ปล ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทยตรงล แตส วรนทลพ 16 ต.ค.2563
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
6.00%

5.54%

5.00%
3.92%

% ตส อปล

4.00%

3.92%
3.13% 3.30%

2.86% 2.97%

3.00%

2.02%

2.00% 1.79%

3.11% 3.21%

2.24%

2.11% 2.18%
1.30%

1.50%
0.94%

1.00%
0.00%

2554

2555

2556

2557

2558

กองททน

2559

2560

3.01%
1.82%

1.38%

2561

2562

2563

ดวชนทชท คววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงค กราฟจะแสดงผลการดคาเนวนงานตวงแตห
ค วนว จวดตวงกองทท
ค
นจนถซงววนทคาการสทดทข ายของปท ปฏวทวนนวคน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -1.85%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.80% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Mid Term Government Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
KGBRMF
ตววชท คววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท คววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

1.82
3.01
1.32
0.90

0.93
1.14
0.54
0.97

1.35
1.03
0.54
0.72

1.82
3.01
1.32
0.90

1.96
2.53
0.92
0.63

1.86
2.25
0.80
0.83

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
2.30
2.92
0.72
1.01

2.07
3.13
1.27
1.92

หมายเหตท : * รข อยละตหอปท
ววธทการคคานวณผลการดคาเนวนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดคาเนวนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรว ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
KGBRMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Mid Term Government Bond ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KGBRMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
10 ปล
เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

0.92

3.33

2.10

1.90

2.16

2.36

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

0.75

1.41

1.84

1.64

1.72

2.30

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

0.65

0.73

1.74

1.56

1.46

2.28

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

0.57

0.48

1.30

1.46

1.34

1.90

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

0.46

0.38

-0.29

0.96

1.07

1.90

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile
เปอรน เซปนตนไทลนทท 5

0.20

0.22

0.70

0.55

0.51

0.75

เปอรน เซปนตนไทลนทท 25

0.26

0.30

1.14

0.78

0.68

0.76

เปอรน เซปนตนไทลนทท 50

0.39

0.53

1.39

0.92

0.84

0.84

เปอรน เซปนตนไทลนทท 75

0.53

0.65

1.63

1.20

1.10

0.87

เปอรน เซปนตนไทลนทท 95

0.55

0.90

2.53

2.06

2.02

1.17

KGBRMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมหจาห ยเงวนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

19 ธวนวาคม 2544

ขนสดกองททน
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทท
น น.
นทคาการ เวลา
น. - 15.30

11,384.96 ลข านบาท
14.7811 บาท/หนหวย

500 บาท
500 บาท
ททกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500
มมลคหบาท
าขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตค
ค ทาของการซร คอครวงค ถวดไป
ทคาการ เวลา
ววททนกทคววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตค
ค ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตค
ค ทา

ไมหกคาหนด
10,000 ลข านบาท

าการคอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทคนาทคการซร
500 บาท
500 บาท
ททกววนทคาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
ไมหกคาหนด

ระยะเวลาการรวบเงวนคหาขายครน

T+2 ครอ 2 ววนทคาการหลวงจากววนทคารายการขายครน
(ประกาศ NAV T+1)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยนสนว รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KGBRMF

คทณทรงพร สรบสายไทย (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท ค), เรวท มบรว หาร 11 มกราคม 2557

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 163.45%
(กรณทกองททนจวดตว คงไมหถงซ 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
ค จดว ตวงกองทท
ค
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KGBRMF

ธนาคารกสวกรไทย จคากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทวสโกข จคากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดน แอนดน เฮข าสน จคากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสวน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวท เมรองไทยประกวนชทววต จคากวด (มหาชน)
บรว ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงททน ฟวนโนมทนา จคากวด
บรว ษวท หลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงททน โรโบเวลธน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน กรทงไทย ซทมวโกข จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน กรทงศรท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน กสวกรไทย จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เกทยรตวนาควนภวทร จคากวด(มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน โกลเบลปก จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ควนทรทท กรทรป จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เคจทไอ (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เคททบทเอสทท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ดทบทเอส ววคเคอรน ส (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ทรท นทตท ค จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไทยพาณวชยน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ธนชาต จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน โนมมระ พวฒนสวน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน บววหลวง จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวนวนซหา จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวนวนเซทย ไซรวส จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ฟวลลวป (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เมยนแบงกน กวมเอปง (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ยมโอบท เคยนเฮทยน (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน แลนดน แอนดน เฮาสน จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน หยวนตข า (ประเทศไทย) จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน อารน เอชบท (ประเทศไทย) จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน เอเซทย พลวส จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยน เออทซท จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไอ วท โกลบอล จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยน ไอรหา จคากวด (มหาชน)
บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เมอรน ชนวท พารน ทเนอรน จคากวด
บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททน เอเชทย เวลทน จคากวด
11 / 14

บรว ษวทหลวกทรวพยนนายหนข าซร คอขายหนหวยลงททน เวปลธน เมจวก จคากวด
บรว ษวทฮววท เซหงเฮง โกลดน ฟววเจอรน ส จคากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรว ษวทหลวกทรวพยนจดว การกองททนกสวกรไทย จคากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสวกรไทย ชวคน 6 และ 12 ถนนพหลโยธวน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทน : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกหอใหข เกวดความขวดแยข งทางผลประโยชนนไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสวทธวททจะไมหเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนนของประเทศ
สหรวฐอเมรว กา พลเมรองสหรวฐอเมรว กา หรร อผมขททมทถวทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรว กา หรร อบทคคลซซงท
โดยปกตวมทถวทนทททอยมให นสหรวฐอเมรว กา รวมถซงกองทรวพยนสนว ของบทคคลดวงกลหาวและบรว ษวทหรร อ
หข างหทขนสหวนซซงท จวดใหข มทขซ คนและดคาเนวนกวจกรรมในสหรวฐอเมรว กา

- การลงททนในหนหวยลงททนไมหใชหการฝากเงวน รวมทวงไมห
ค ไดข อยมภห ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงวนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมหไดข รวบเงวนลงททนครนเตปมจคานวน
- ไดข รวบอนทมตว วจดว ตวงค และอยมภห ายใตข การกคากวบดมแลของสคานวกงาน ก.ล.ต
- การพวจารณารหางหนวงสรอชท คชวนในการเสนอขายหนหวยลงททนของกองททนรวมนท คมวไดข เปปนการแสดงวหาสคานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนหวยลงททนทททเสนอขายนวคน
ทวงนท
ค ค บรว ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท คชวนสหวนสรทปขข อมมลสคาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผวดชอบในการดคาเนวนการของกองททนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปปนเทปจ
และไมหทคาใหข ผข อม รทนสคาควญผวด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพวจารณาจากอวนดวบความนหาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชคาระหนท ค โดยพวจารณาจากผลการดคาเนวนงานทททผาห นมาและฐานะการเงวน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท ค
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นหาลงททน

ระดวบทททตคทากวหา
นหาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

ตคทากวหา
BBB

ตคทากวหา
BBB(tha)

ตคทากวหา
Baa

ตคทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

อวนดวบเครดวตสมงทททสดท มทความเสททยงตคทาทททสดท ทททจะไมหสามารถชคาระหนท ค
ไดข ตามกคาหนด
อวนดวบเครดวตรองลงมาและถรอวหามทความเสททยงตคทามากทททจะไมหสามารถ
ชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด
ความเสททยงตคทาทททจะไมหสามารถชคาระหนท คไดข ตามกคาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกวดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท คยซซงท ขซ คนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท คจะเปลททยนแปลงในทวศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท คย เชหน หากอวตราดอกเบท คยในตลาดเงวนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ คน อวตราดอกเบท คยของตราสารหนท คทททออกใหมหกปจะสมงขซ คนดข วย ดวงนวคนราคา
ตราสารหนท คทททออกมากหอนหนข าจะมทการซร คอขายในระดวบราคาทททตคทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยนสนว ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชวญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองททนรวมทททมท portfolio duration ตคทากวหา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยนททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพวทมขซ คนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกวจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตห
ค
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พวจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยนสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงททน เชหน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงวนดอลลารน ในชหวงทททเงวนบาทอหอน แตหขายทคากคาไรในชหวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงวนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชหวงทททบาทแขปงและขายทคากคาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ คนกวหาเดวมดข วยเชหนกวน ดวงนวคน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครรท องมรอสคาควญในการบรว หารความเสททยงดวง
กลหาว ซซงท ทคาไดข ดงว ตหอไปนท ค
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ คนอยมกห บว ดทลยพวนวจของผมขจดว การกองททนรวมในการพวจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมห
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถพง (High Issuer Concentration Risk) เกวดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตทการณนททสงห ผลกระทบตหอการดคาเนวนงาน ฐานะทางการเงวน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองททนอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถพง (Sector Concentration Risk) เกวดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตทการณนททสงห ผลกระทบตหออทตสาหกรรมนวคน กองททนดวง
กลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถพง (Country Concentration Risk) เกวดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกวดเหตทการณนททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมรอง
เศรษฐกวจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลหาวอาจมทผลการดคาเนวนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรว มาณการซร คอขายทรวพยนสนว ของกองททน
โดยคคานวณจากมมลคหาทททตคทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซร คอทรวพยนสนว กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยนสนว ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยนสนว สททธวเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท คววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสวทธวภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท คววดของกองททนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองททนรวมมทคาห
TE ตคทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท คววดในอวตราทททตคทา ดวงนวคน กองททนรวมนท คจซงมทประสวทธวภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอวง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท คววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวคน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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