สสสหรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค ตรสสสรหนลรล ะยะสรนล สสสหรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
K Short Term Fixed Income Fund for PVD
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
KPVDSF
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

• กองททนรวมตรสสสรหนล ล
• กองททนรวมทลทมลนโยบสยเปป ดใหข มลกสรลงททนในกองททนรวมอสทนภสยใตข บลจ.เดลยวกรน
• กองททนรวมเพสทอผมขลงททนทลทเปป นกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
• ไมส มลกสรลงททนในตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลทลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนจะลงททนในตราสารหนท นภาครวฐ และเอกชน เงงนฝากหรร อตราสารเททยบเททาเงงนฝาก รวมทวงอาจลงทท
น
นในศทกกม
สวญญาซร นอขายลทวงหนข าทททมงไดข มทวตว ถทประสงคคเพรทอลดความเสททยง (Non-Hedging) เพรทอเพงทมประสงทธงภาพบรง หารการลง
ททน (Efficient Portfolio Management) ตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลทวงหนข าแฝง ธทรกรรมประเภทการซร นอโดยมทสญ
ว ญา
ขายครน ธทรกรรมการใหข ยรมหลวกทรวพยค หนทวย CIS รวมกวนไมทนขอยกวทา 80% ของมมลคทาทรวพยคสนง สททธงของกองททน
• กองททนจะดดารงพอรค ตโฟลงโอ ดมเรชวนท (Portfolio Duration) ของกองททนในขณะใดขณะหนนงท ไวข ไมทเกงน 1 ปท
• กองททนอาจลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนทาเชรทอถรอตดทากวทาทททสามารถลงททนไดข (non – investment grade)
และตราสารหนท นทททไมทไดข รวบการจวดอวนดวบความนทาเชรทอถรอ (unrated) ไดข ไมทเกงน 20% ของมมลคทาทรวพยคสนง สททธงของกอง
ททน
• กองททนอาจลงททนในตราสารกนงท หนท นกนงท ททน ตราสาร Basel III หรร อสวญญาซร นอขายลทวงหนข าทททมท underlying เปป นตรา
สารดวงกลทาว รวมกวนไมทเกงนรข อยละ 20 ของมมลคทาทรวพยคสนง สททธงของกองททน
• กองททนอาจลงททนในหนทวยลงททนของกองททนรวม ซนงท อยมภท ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข โดยไมทจดากวดอวตรา
สทวน โดยการลงททนในหนทวยลงททนดวงกลทาวตข องอยมภท ายใตข กรอบนโยบายการลงททนของกองททน ซนงท เปป นไปตามหลวก
เกณฑคเงรทอนไขทททสดานวกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กดาหนด ทวงนท
น น กองททนปลายทางไมทสามารถลงททนยข อนกลวบในกองททน
ตข นทาง (circle investment) และกองททนปลายทางไมทสามารถลงททนตทอในกองททนอรทนภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวน
อทก (cascade investment)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
มทงท หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวทาดวชนทชท นววด
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททเปป นกองททนสดารองเลท นยงชทพทททคาดหววงผลตอบแทนสมงกวทาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตดทากวทาหทขน
ไดข
• ผมขลงททนทททตของการสภาพคลทองในการซร นอขายไถทถอนหนทวยลงททนไดข ทกท ววนทดาการ โดยจะไดข รวบเงงนครนภายในววนททท
T+1
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจดานวนเงงนทททแนทนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคท รบ
• ผมขลงททนทททตของการลงททนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ท ภาพดทสภาพคลทองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตดทา เนรทองจากกองททนรวมนท นไมทถกม จดากวดโดยกฎเกณฑคใหข ตของลงททนในทรวพยคสนง ดวงกลทาวเชทนเดทยวกวบกองททนรวม
ตลาดเงงน
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ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลทยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสรอชท นชวนฉบวบเตปม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมทเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลทสสส ครญ
• กองททนนท นไมทไดข ถกม จดากวดโดยกฎเกณฑคใหข ตของลงททนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตดทาเชทนเดทยวกวบกองททนรวมตลาดเงงน เชทน อาจมท
การลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลทองตดทา ซนงท อาจไมทสามารถซร นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จนงอาจมทความเสททยงสมงกวทากองททนตลาดเงงน
• กองททนอาจลงททนในสวญญาซร นอขายลทวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงททน และตราสารทททมทสญ
ว ญาซร นอขายลทวง
หนข าแฝง ทดาใหข กองททนนท นมทความเสททยงมากกวทากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยคอขางองงโดยตรง เนรทองจากใชข เงงนลงททนในจดานวนทททนขอย
กวทาจนงมทกดาไร/ขาดททนสมงกวทาการลงททนในหลวกทรวพยคอขางองงโดยตรง
• กองททนนท นอาจมทการลงททนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลทองตดทา จนงอาจไมทสามารถซร นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรร อในราคาททท
เหมาะสม
• กองททนอาจลงททนในหนทวยลงททนของกองททนรวมภายใตข บรง ษวทจวดการเดทยวกวนไดข โดยไมทจดากวดอวตราสทวน ซนงท อาจกทอใหข เกงดความขวด
แยข งทางผลประโยชนค อวนอาจเกงดจากนโยบายการลงททนในหนทวยลงททนภายใตข การจวดการของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทอนว ดวบความนทาเชรทอถรอตดทากวทาอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (non-investment grade) และ/หรร อทททไมทมท
การจวดอวนดวบความนทาเชรทอถรอ (unrated) ผมขลงททนอาจมทความเสททยงสมงขน นนจากการไมทไดข รวบชดาระครนเงงนตข นและดอกเบท นย
• กองททนมทการกระจทกตววของการถรอหนทวยลงททนของบทคคลใดเกงน 1 ใน 3 ของจดานวนหนทวยลงททนทวงหมด
น
ดวงนวนน หากผมขถรอหนทวยลง
ททนดวงกลทาวไถทถอนหนทวยลงททนอาจมทความเสททยงใหข กองททนตข องเลงกกองททนรวมไดข ผมขลงททนสามารถตรวจสอบขข อมมลการถรอหนทวยลง
ททนเกงน 1 ใน 3 ไดข ททเวปบไซตคของบรง ษวทจวดการ
• ในกรณทททมทแนวโนข มวทาจะมทการขายครนหนทวยลงททนเกงนกวทา 2 ใน 3 ของจดานวนหนทวยลงททนทททจดาหนทายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลท ยพงนงจในการเลงกกองททนและอาจยกเลงกคดาสวงท ซร นอขายหนทวยลงททนทททไดข รวบไวข แลข วหรร อหยทดรวบคดาสวงท ดวงกลทาวไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลทยงของกองททนรวม

KPVDSF

4 / 14

ปร จจรยควสมเสลทยงทลทสสส ครญ
ควสมเสลทยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit rating

ตดทา

สมง

อวนดวบความนทาเชรทอถรอสทวนใหญทของกองททน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตท : แรเงากรณทททกองททนลงททนในอวนดวบความนทาเชรทอถรอ (credit rating) นวนนเกงนกวทา 20% ของ NAV

ควสมเสลทยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
อายทเฉลททยของทรวพยคสนง
ทททลงททน
ความผวนผวนของ
ผลการดดาเนงนงาน (SD)

ตดทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปล
(0.85 ปล )

1 ปล ถถง 3 ปล

สมง
3 ปล ถถง 5 ปล

มสกกวส ส 5 ปล

ตดทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลทยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนนงท มากกวทา 10% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลทยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนงท มากกวทา 20% ของ NAV รวมกวน
ตดทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม พวฒนาอสวงหารง มทรวพยค

สมง

> 80%

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลทลงททน
ทน ๆ : -1.23%
เงงนอรฝาก
หรร อตราสารเททยบเททาเงงนฝาก
: 8.08%
หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 10.63%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรร อผมขคด นาประกวน : 11.46%
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคด นาประกวน
: 19.66%

กลทสมตรสสสรหนลทล ท มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
พวนธบวตรหรร อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ กระทรวงการคลวงคด นาประกวน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรร อผมขคด นา
ประกวน
หทขนกมข ตววต แลกเงงน หรร อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
เงงนฝาก หรร อตราสารเททยบเททาเงงนฝาก
อรทน ๆ

(% NAV)

หทขนกมข ตววต แลกเงงน
หรร อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 51.40%

(% NAV)
51.40%
19.66%
11.46%
10.63%
8.08%
-1.23%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรหนลทล ท มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหทงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.แลนดค แอนดค เฮข าสค (LH) (A+)
ธนาคารอาคารสงเคราะหค (GHB) (AAA(tha))
บมจ.ทรม คอรค ปอเรชวนท (TRUE) (BBB+)
บมจ.เฟรเซอรค ส พรป อพเพอรค ตท น (ประเทศไทย) (FPT) (A)

(% NAV)
14.09%
7.34%
6.22%
6.08%
5.63%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

KPVDSF

6 / 14

นสสล หนรกกสรลงททนตสมอรนดรบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนลใล นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

37.64%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

10.36%

A/A(tha)

43.36%

BBB/BBB(tha)

9.87%

ตดทากวทา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
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คส สธรรมเนลยม
* คทาธรรมเนทยมมทผลกระทบตทอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคทาธรรมเนทยมดวงกลทาวกทอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลทเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลทเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลทเรล ยกเกปบจสกกองททน

สมงสทดไมทเกงน 3.4240

3.50
3.00
2.50

สมงสทดไมทเกงน 2.1400

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

เกปบจรงง 0.0428

สมงสทดไมทเกงน 0.1070

ผมขดแม ลผลประโยชนค

เกปบจรงง 0.0107

สมงสทดไมทเกงน 0.1070

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0735

เกปบจรงง 0.0200

คทาใชข จทายอรทนๆ

รวมคทาใชข จทาย

หมายเหตท : • บรง ษวทจวดการจะไมทเรท ยกเกปบคทาธรรมเนทยมการจวดการ
• หากกองททนลงททนในหนทวยลงททนของกองททนรวม ซนงท อยมภท ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมทคงด
ธรรมเนทยมการจวดการซด นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยจะเปป นไปตามกรณทตวว อยทาง เชทน กองททนรวมตข นทางมท NAV 1,000 ลข านบาท โดยไดข จดว สรร
การลงททนไปยวงกองททนรวมปลายทางซนงท อยมภท ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน 100 ลข านบาท กองททนรวมตข นทางจะเรท ยกเกปบคทาธรรมเนทยม
การจวดการจาก (1) เงงนลงททน 900 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมตข นทางกดาหนด และ (2) เงงนลงททน 100 ลข านบาทในอวตราทททกองททนรวมปลายทาง
กดาหนด เปป นตข น
• คทาใชข จาท ยอรทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาท สทดของกองททน
• คทาธรรมเนทยมดวงกลทาวรวมภาษทมลม คทาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลทเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คทาธรรมเนทยมการขายหนทวยลงททน (Front-end Fee)
คทาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนทวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

3.00%

ยกเวข น

คทาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนทวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คทาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนทวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คทาธรรมเนทยมการโอนหนทวยลงททน
คทาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาท ยจรง ง

หมายเหตท : • คทาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเททากวบคทาธรรมเนทยมการรวบซร นอครนหนทวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคทาธรรมเนทยมการขายหนทวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตทอตว ราใดจะสมงกวทา
• หากกองททนลงททนในหนทวยลงททนของกองททนรวม ซนงท อยมภท ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการเดทยวกวน (กองททนปลายทาง) บรง ษวทจวดการจะไมทคงดธรรมเนทยมการ
ขายและรวบซร นอครนหนทวยลงททนซด นาซข อนกวบกองททนรวมปลายทาง โดยกองททนตข นทางจะยกเวข นการเรท ยกเกปบคทาธรรมเนทยมการขายและรวบซร นอครนหนทวยลงททน

KPVDSF
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดดาเนงนการในอดทต มงไดข เปปนสงงท ยรนยวนถนงผลการดดาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ คส สเฉลลทยของดรชนลพนร ธบรตรทลทมลอสยทคงทลท (ZRR) อสยทประมสณ 6 เดสอน
(70%) และดรชนลตรสสสรหนลภล สคเอกชนระยะสรนล ทลทมลอรนดรบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดรบ A- ขถนล
ไป ของสมสคมตลสดตรสสสรหนลไล ทย (30%)
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
1.60%

1.60%
1.40%

1.26%

1.20%

1.10%

% ตส อปล

1.00%
0.80%

0.75%

0.71%

0.60%

0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

2562

2563

กองททน

2564

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดดาเนงนงานตวงแตท
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถนงววนทดาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -0.19%

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

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.17% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลทเกปดขถนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสทอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ Short Term General Bond
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลท 30 ธรนวสคม 2564
KPVDSF
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

1.10
0.60
0.09
0.04

0.26
0.15
0.08
0.03

0.49
0.31
0.08
0.03

1.10
0.60
0.09
0.04

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

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

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

1.42
1.09
0.17
0.09

หมายเหตท : * รข อยละตทอปท
วงธทการคดานวณผลการดดาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดดาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
KPVDSF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม Short Term General Bond ณ วรนทลท 30 ธรนวสคม 2564
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KPVDSF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรค เซปนตคไทลคทท 5

0.19

0.38

0.90

1.40

1.43

2.14

เปอรค เซปนตคไทลคทท 25

0.15

0.27

0.67

1.21

1.27

1.81

เปอรค เซปนตคไทลคทท 50

0.10

0.18

0.41

0.96

1.04

1.67

เปอรค เซปนตคไทลคทท 75

0.08

0.14

0.31

0.80

0.89

1.49

เปอรค เซปนตคไทลคทท 95

0.02

0.03

0.03

-0.13

0.33

0.92

5 ปล

10 ปล

Peer Percentile

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

เปอรค เซปนตคไทลคทท 5

0.02

0.02

0.02

0.15

0.12

0.22

เปอรค เซปนตคไทลคทท 25

0.03

0.03

0.03

0.17

0.15

0.25

เปอรค เซปนตคไทลคทท 50

0.04

0.04

0.05

0.22

0.21

0.29

เปอรค เซปนตคไทลคทท 75

0.08

0.08

0.09

0.34

0.33

0.42

เปอรค เซปนตคไทลคทท 95

0.15

0.12

0.11

1.59

1.37

1.37

KPVDSF
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมทจาท ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วรนทลทจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

9 สงงหาคม 2562

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

814.79 ลข านบาท
10.3448 บาท/หนทวย

ไมทกดาหนด
ไมทกดาหนด
ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมท
มมลกคทดาาหนด
ขวนตด
น ทาของการซร นอครวงน แรก
มมไมทลกคทดาหนด
ขวนตด
น ทาของการซร นอครวงน ถวดไป
ทดาการ เวลา
ววททนกทดววานการขายคร
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคทาขวนตด
น ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตด
น ทา

ไมทกดาหนด
5,000 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววททนกววทดนาทดการซร
ไมทกดาหนด
ไมทกดาหนด
ททกววนทดาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

ไมทกดาหนด
ไมทกดาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคทาขายครน

T+1 ครอ 1 ววนทดาการหลวงจากววนทดารายการขายครน
(ประกาศNAV T+1 ครนเงงน T+1 เวลา 9.30 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคทาทรวพยคสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

คทณสลงลสงรง อมรสมานลวกษณค (ผมขจดว การกองททนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 4 มกราคม 2564

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

บรง ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองททน กสงกรไทย จดากวด

ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรง ษวทหลวกทรวพยคจดว การกองททนกสงกรไทย จดากวด
ทททอยมท : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทค : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

เนรทองจากกองททนอาจลงททนในหนทวยลงททนของกองททนรวมซนงท อยมภท ายใตข การบรง หารของบรง ษวทจวดการไดข ไมท
จดากวดอวตราสทวน ดวงนวนน บรง ษวทจวดการจะจวดใหข มทระบบงานทททปของกวนธทรกรรมทททอาจกทอใหข เกงดความขวดแยข ง
ทางผลประโยชนคอนว อาจเกงดจากนโยบายการลงททนทททเปง ดใหข มทการลงททนในกองททนรวมภายใตข การบรง หาร
จวดการของ บลจ. เดทยวกวน เพรทอใหข เกงดประโยชนคสงม สทดแกทผข ถม รอหนทวยลงททนของทวงกองทท
น
นรวมตข นทางและ
กองททนรวมปลายทาง คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกทอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนคไดข ทท
www.kasikornasset.com

KPVDSF

ยข อนหลวง 1 ปท เททากวบ 114.90%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมทถงน 1 ปท จะแสดงคทาตวงแตท
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมทเสนอขายหนทวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนคของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใท นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซนงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใท นสหรวฐอเมรง กา รวมถนงกองทรวพยคสนง ของบทคคลดวงกลทาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสทวนซนงท จวดใหข มทขน นนและดดาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคดานนงถนงประโยชนคของผมข
กสรเปลลทยนแปลงมมลคส สขรนล ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคทาขวนตด
สรทงซสอล ครร งล ถรดไป
ถรอหนทวยลงททนเปปนสดาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม รอหนทวยลง
ททนทราบลทวงหนข าอยทางชวดเจนถนงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคทาขวนตด
น ทาของการสวงท ซร นอครวงน ถวดไป คดา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลทาว ผทานเวปบไซตคของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม รอหนทวยลงททนสามารถใชข ประโยชนคจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงททนในหนทวยลงททนไมทใชทการฝากเงงน รวมทวงไมท
น ไดข อยมภท ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จนงมทความเสททยงจากการลงททน
ซนงท ผมขลงททนอาจไมทไดข รวบเงงนลงททนครนเตปมจดานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงน และอยมภท ายใตข การกดากวบดมแลของสดานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารทางหนวงสรอชท นชวนในการเสนอขายหนทวยลงททนของกองททนรวมนท นมงไดข เปปนการแสดงวทาสดานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถนง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนทวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท นชวนสทวนสรทปขข อมมลสดาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดดาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวทาขข อมมลดวงกลทาวถมกตข อง ไมทเปปนเทปจ
และไมททดาใหข ผข อม รทนสดาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสลทยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถนง การพงจารณาจากอวนดวบความนทาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซนงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชดาระหนท น โดยพงจารณาจากผลการดดาเนงนงานทททผาท นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยทอ ดวงตทอไปนท น
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นทาลงททน

ระดวบทททตดทากวทา
นทาลงททน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมทสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

ตดทากวทา
BBB

ตดทากวทา
BBB(tha)

ตดทากวทา
Baa

ตดทากวทา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมทสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตดทาทททสดท ทททจะไมทสามารถชดาระหนท น
ไดข ตามกดาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวทามทความเสททยงตดทามากทททจะไมทสามารถ
ชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด
ความเสททยงตดทาทททจะไมทสามารถชดาระหนท นไดข ตามกดาหนด

- ควสมเสลทยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซนงท ขน นนกวบปว จจวยภายนอก เชทน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตท
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชทน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขน นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมทกปจะสมงขน นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากทอนหนข าจะมทการซร นอขายในระดวบราคาทททตดทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยคสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวทากองททนรวมทททมท portfolio duration ตดทากวทา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถนง ความเสททยงทททมลม คทาของหลวกทรวพยคททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขน นนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชทน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตท
น
างประเทศ เปปนตข น ซนงท พงจารณาไดข จากคทา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาท SD สมง แสดงวทากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยคสงม
- ควสมเสลทยงจสกกสรเปลลทยนแปลงของอรตรสแลกเปลลทยน (Currency Risk) หมายถนง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตทอมมลคทาของหนทวยลงททน เชทน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารค ในชทวงทททเงงนบาทอทอน แตทขายทดากดาไรในชทวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชทวงทททบาทแขปงและขายทดากดาไรในชทวงทททบาทอทอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขน นนกวทาเดงมดข วยเชทนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจนงเปปนเครรท องมรอสดาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลทาว ซนงท ทดาไดข ดงว ตทอไปนท น
- ปของกรนควสมเสลทยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมทมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สทวนการปของกวนความเสททยงไวข อยทางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลทยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขน นนอยมกท บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวทาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมท
- ไมส ปของกรนควสมเสลทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลทยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลทยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวทา 10% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณคททสงท ผลกระทบตทอการดดาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลทาว กองททนอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวทากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลทยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวทา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณคททสงท ผลกระทบตทออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลทาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวทากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลทยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนนงท มากกวทา 20% ของ NAV รวมกวน ซนงท หากเกงดเหตทการณคททสงท ผลกระทบตทอประเทศดวงกลทาว เชทน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปปนตข น กองททนดวงกลทาวอาจมทผลการดดาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวทา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร นอขายทรวพยคสนง ของกองททน
โดยคดานวณจากมมลคทาทททตดทากวทาระหวทางผลรวมของมมลคทาการซร นอทรวพยคสนง กวบผลรวมของมมลคทาการขายทรวพยคสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผทานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคทาทรวพยคสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสทวนตทางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซนงท สะทข อนใหข เหปนถนง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวทามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชทน หากกองททนรวมมทคาท
TE ตดทา แสดงวทา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตดทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจนงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาท TE สมง แสดงวทาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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