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หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ช โปรแอคทชฟ
K Fixed Income Proactive Fund
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-FIXEDPRO
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC
• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• กองทรนทชทมชนโยบสยเปป ดใหข มชกสรลงทรนในกองทรนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดชยวกนน
• กองทรนรวมทชทมชควสมเสชทยงทนงช ในและตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองททนจะลงททนโดยตรงในตราสารหนท นภาครวฐและภาคเอกชน หนนวย CIS เงงนฝาก ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลนวง
หนข าแฝง (Structured Note) สวญญาซซ นอขายลนวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน (Efficient
Portfolio Management) ธทรกรรมการใหข ยซมหลวกทรวพยย (Securities Lending) และ/หรซ อธทรกรรมการซซ นอโดยมทสญ
ว ญา
ขายคซน (Reverse Repo) ทวงในและตน
น
างประเทศ รวมกวนไมนนขอยกวนา 80% ของ NAV โดยไมนกกาหนดสวดสนวนการลง
ททนในตนางประเทศ และจะเนข นลงททนในตราสารทททผข อม อกมทการดกาเนงนธทรกงจ ตวงถง
น ทนฐาน หรซ อมทภมม งลกาเนาอยมใน นประเทศ
แถบภมมงภาคเอเชทยซซงท ถซอเปป นตลาดเกงดใหมน (Emerging Market) โดยกองททนจะลงททนในหลายสกทลเงงนตราตนาง
ประเทศ และจะลงททนในสวญญาซซ นอขายลนวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90% ของ
มมลคนาเงงนลงททนในตนางประเทศ
กองททนจะเนข นลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซออยมใน นอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (Investment Grade)
โดยกองททนอาจลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตกทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment grade)
เฉพาะกรณทททตราสารหนท นนว นนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชซทอถซอทททสามารถลงททนไดข (Investment grade) ขณะทททกอง
ททนลงททนเทนานวนน
นอกจากนท น กองททนอาจลงททนในตราสารกซงท หนท นกซงท ททน ตราสาร Basel III และ/หรซ อสวญญาซซ นอขายลนวงหนข า และ/หรซ อ
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลนวงหนข าแฝงทททมท underlying เปป นตราสารดวงกลนาว รวมกวนไมนเกงน 20% ของ NAV
บรง ษวทจวดการจะมอบหมายใหข AllianceBernstein (Singapore) Ltd. เปป นผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททน
ของกองททน (Outsourced fund manager) ซซงท เปป นบรง ษวทบรง หารสงนทรวพยยททใหข บรง การดข านการจวดการลงททนทททจดว ตวงใน
น
ประเทศสงงคโปรย ซงซท อยมภน ายใตข การกกากวบดมแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) และเปป นบรง ษวทลมกของ
AllianceBernstein L.P. ทททจดว ตวงในประเทศสหรว
น
ฐอเมรง กา และจดทะเบทยนใน Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) ซซงท เปป นสมาชงกสามวญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) โดยบรง ษวทจวดการจะกกาหนดสวดสนวนการบรง หารการลงททนระหวนางบรง ษวทจวดการและผมขรวบมอบหมายงานดข าน
การจวดการลงททนตามดทลยพงนงจของบรง ษวทจวดการ โดยบรง ษวทจวดการหรซ อผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททนฝน าย
ใดฝน ายหนซงท อาจบรง หารการลงททนทวงหมด
น
นอกจากนท น กองททนอาจลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวม ซซงท อยมภน ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข โดยไมนจกากวด
อวตราสนวน
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บรง ษวทจวดการขอสงวนสงทธงเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพงเศษของกองททนรวมในอนาคตเปป นกองททนรวมหนนวย
ลงททน (Fund of Funds) หรซ อกองททนรวมทททเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว
(Feeder fund) หรซ อสามารถกลวบมาเปป นกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรซ อหลวกทรวพยยทงในและ
วน
ตนางประเทศไดข โดยไมนทกาใหข ระดวบความเสททยงของการลงททน (risk spectrum) เพงทมขซ นน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มทงน หววงใหข ผลประกอบการสมงกวนาดวชนทชท นววด (Active management strategy)
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการรวบผลตอบแทนและสามารถรวบความเสททยงจากการลงททนตราสารหนท นภมมงภาคเอเชทย
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวนาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวนาหทขนไดข
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลนองในการซซ นอขายไถนถอนหนนวยลงททนไดข ทกท ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงงนคซนในววนททท T+2
• ผมขลงททนทททยอมรวบและเขข าใจวนาอาจขาดททนและสมญเสทยเงงนตข น หากผมขออกตราสารทททกองททนลงททนไมนสามารถชการะเงงน
ตข นและดอกเบท นยคซนไดข
• ผมขลงททนควรลงททนในกองททนนท นเปป นระยะเวลาตวงแตน
น 1 ปท ขซ นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนนนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลนองสมง และมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองททนนท นไมนถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนในทรวพยยสนง ดวงกลนาวเชนนเดทยวกวบกองททนรวมตลาด
เงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททนมทการลงททนในตราสารหนท นทททผข อม อกตราสารมทการดกาเนงนธทรกงจ ตวงถง
น ทนฐาน หรซ อมทภมม งลกาเนาอยมใน นประเทศแถบภมมงภาคเอเชทย
ซซงท ถซอเปป นตลาดเกงดใหมน (Emerging Market) ทกาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอซทนททท
มทนโยบายกระจายการลงททนในตลาดทททพฒ
ว นาแลข ว และผมขลงททนอาจขาดททนหรซ อไดข รวบเงงนคซนตกทากวนาเงงนลงททนเรงท มแรก
• กองททนไมนไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑยใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชนนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชนน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลนองตกทา ซซงท อาจไมนสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จซงมทความเสททยงสมงกวนากองททนรวมตลาดเงงน
• กองททนอาจมทการลงททนในสวญญาซซ นอขายลนวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการลงททน (Efficient Portfolio Management) และ
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes) ทกาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดย
ตรง เนซทองจากใชข เงงนลงททนในจกานวนทททนขอยกวนา จซงอาจมทกกาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนโดยไมนจกากวดอวตราสนวน จซงอาจกนอใหข เกงดความขวด
แยข งทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนนวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• ในกรณทททมทแนวโนข มวนาจะมทการขายคซนหนนวยลงททนเกงนกวนา 2 ใน 3 ของจกานวนหนนวยลงททนทททจกาหนนายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนนวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยทดรวบคกาสวงท ดวงกลนาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

credit rating ตาม
international credit

ตกทา

สมง

อวนดวบความนนาเชซทอถซอสนวนใหญนของกองททน

Gov.bond/AAA

ตกทา

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

สมง

อวนดวบความนนาเชซทอถซอสนวนใหญนของกองททน

AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนนาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวนา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยยสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช
(4.00 ปช )

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววใน
หมวดอทตสาหกรรมรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
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การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 90% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทน ๆ : -1.02%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 6.56%
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 8.58%

(% NAV)
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 36.73%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 12.03%

หนนวยลงททน : 15.42%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคก นา
ประกวน
เงงนฝาก หรซ อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
อซทน ๆ

หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 21.70%

(% NAV)
36.73%
21.70%
12.03%
8.58%
6.56%
-1.02%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก

(% NAV)

พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหนงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล ตนางประเทศ (INTERNATIONAL BOND) (Aa3)
พวนธบวตรรวฐบาล ตนางประเทศ (INTERNATIONAL BOND) (A3)
Doha Bank QSC (DHB) (Baa1)

19.55%
5.31%
4.27%
3.44%
3.26%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

25.19%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

4.72%

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

1.37%

1.15%

ตกทากวนา BBB

0.06%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

ตรสสสรหนชตช ส สงประเทศ credit rating ตสม international rating scale
AAA

0.00%

อวนดวบเครดงต

AA

7.61%

A

15.00%

BBB

30.54%

ตกทากวนา BBB

0.00%

Unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

K-FIXEDPRO
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
4.00

สมงสทดไมนเกงน 3.7985

3.50
3.00
2.50

สมงสทดไมนเกงน 2.1400

2.00
1.50
1.00
0.50

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

เกปบจรงง 0.8804

เกปบจรงง 0.6420

0.00

เกปบจรงง 0.0856

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกปบจรงง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.1100

คนาใชข จนายอซทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : • คนาธรรมเนทยมผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงททนรวมอยมใน นคนาธรรมเนทยมการจวดการ
• หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภน ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมนคงด
ธรรมเนทยมการจวดการซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยนาง เชนน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว สรร
การลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซซงท อยมภน ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท กองททนรวมตข นทางจะเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยม
การจวดการจาก (1) เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกกาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทาง
กกาหนด เปป นตข น
• คนาใชข จาน ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
• คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

1.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : • คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
• หากกองททนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภน ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมนคงดคนาธรรมเนทยมการ
ขายและรวบซซ นอคซนหนนวยลงททนซก นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนปลายทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมการขายและรวบซซ นอคซนหนนวยลงททนใหข กบว
กองททนตข นทาง
• คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษท มลม คนาเพงทม ภาษท ธรท กงจเฉพาะหรซ อภาษท อซทนใดแลข ว
K-FIXEDPRO
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยซนยวนถซงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนช J.P. Morgan Asia Credit Index – Investment Grade
Total Return Index ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน (50%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของ
ดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมชอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป
อสยร 1 - 3 ปช (30%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนช ช
ไทย (10%) และผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(10%)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
5.00%

4.56%

4.50%
4.00%
3.50%

% ตส อปช

3.00%

2.53%

2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

0.65%

0.58%
2562

2563

กองททน

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงแตน
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถซงววนทกาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -3.94%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 1.84% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขถนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Long Term General Bond
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
YTD
K-FIXEDPRO
-0.67
ตววชท นววด
-0.61
ความผวนผวนของกองททน * 1.13
ความผวนผวนของตววชท นววด * 1.51

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-0.67
-0.61
1.13
1.51

0.33
0.22
1.09
1.31

3.31
3.57
1.15
1.27

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.61
2.89
1.84
1.97

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Long Term General Bond ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FIXEDPRO
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

-0.35

1.17

3.56

3.39

2.35

3.46

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

-0.76

0.37

2.00

2.65

2.07

3.25

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

-1.36

0.23

-0.04

1.85

1.72

2.99

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

-1.84

-0.45

-0.42

1.11

1.46

2.72

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

-4.32

-2.96

-1.52

0.55

1.26

2.51

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.26

1.14

1.23

2.10

2.11

1.61

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

1.58

1.27

1.43

2.53

3.17

2.14

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

1.66

1.45

1.47

3.96

4.49

2.81

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

3.11

2.74

2.46

5.34

4.62

3.48

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

3.90

3.09

4.28

5.64

4.73

4.01
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

ธนาคารฮนองกงและเซททยงไฮข แบงกง นงคอรย ปอเรชวนท จกากวด

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

11 กวนยายน 2562
ไมนกกาหนด
20,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
4,806.99 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
10.2518 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทกาการซซ นอขาย
8.30น น. - 14.30 น. ววททนกววทกนาทกการซซ
าการซซนอ นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30ททกน.ววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ททกววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทกววานการขายคซ
ทกาการซซ นอขาย
ททกน.
ววนทกาการซซ นอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศNAV T+2 คซนเงงน T+2 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXEDPRO

คทณวรทณ บทญรก าลซกถนอม (ผมขจดว การลงททน), เรงท มบรง หาร 19 ตทลาคม 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 77.10%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมนถงซ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-FIXEDPRO

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ นอขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจงก จกากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

เนซทองจากกองททนอาจลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมซซงท อยมภน ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมน
จกากวดอวตราสนวน ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนยอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การจวดการ
ของบรง ษวทจวดการเดทยวกวนเพซทอใหข เกงดประโยชนยสงม สทดแกนผข ถม ซอหนนวยลงททนของทวงกองทท
น
นตข นทางและกอง
ททนปลายทาง ผมขถซอหนนวยลงททนสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนย
ไดข ทท www.kasikornasset.com คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผล
ประโยชนยไดข ทท www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบทคคลซซงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถซงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหทขนสนวนซซงท จวดใหข มทขซ นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
น ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน
ซซงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภน ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวนาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถซง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสนวนสรทปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผงด

K-FIXEDPRO
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถซง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซซงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตกทากวนา
นนาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวนา
BBB

ตกทากวนา
BBB(tha)

ตกทากวนา
Baa

ตกทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตกทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตกทามากทททจะไมนสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมนสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซซงท ขซ นนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขซ นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกปจะสมงขซ นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถซง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขซ นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
น
างประเทศ เปปนตข น ซซงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทกากกาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขซ นนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปปนเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซซงท ทกาไดข ดงว ตนอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขซ นนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนซงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคกานวณจากมมลคนาทททตกทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ นอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซซงท สะทข อนใหข เหปนถซง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตกทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจซงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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