ขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ช
K Fixed Income Fund
K-FIXED
• กองทรนรวมตรสสสรหนช ช
• ไมส มชกสรลงทรนในตส สงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนรวมตราสารหนท นทททลงทถนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงมนฝากในประเทศ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio
Management)
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงห หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทถนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงมนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตตทากวหาหถขนไดข
• ผมขลงทถนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงทถนไดข ทกถ ววนทตาการ โดยจะไดข รวบเงมนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงทถนควรลงทถนในกองทถนนท นเปป นระยะเวลาตวงแตห
น 1 ปท ขข นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงมนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทถนทททตของการลงทถนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ถ ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตตทา เนซทองจากกองทถนรวมนท นไมหถกม จตากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงทถนในทรวพยฑสนม ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทถนรวม
ตลาดเงมน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนนท นไมหไดข ถกม จตากวดโดยกฎเกณฑฑใหข ตของลงทถนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตตทาเชหนเดทยวกวบกองทถนรวมตลาดเงมน เชหน อาจ
มทการลงทถนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตตทา ซขงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวง
นวนน จขงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทถนตลาดเงมน
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน ทตาใหข กองทถนนท นมทความเสททยงมากกวหา
กองทถนรวมทททลงทถนในหลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง เนซทองจากใชข เงมนลงทถนในจตานวนทททนขอยกวหาจขงมทกตาไร/ขาดทถนสมงกวหาการลงทถนใน
หลวกทรวพยฑอขางอมงโดยตรง

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

ตตทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทถน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตถ : แรเงากรณทททกองทถนลงทถนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกมนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายถเฉลททยของทรวพยฑสนม
ทททลงทถน
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนมนงาน (SD)

ตตทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.08 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: คตานวณจากผลรวมของนต นาหนวกการลงทถนในตราสารของผมขออกตราสารแตหละรายทททกองทถนลงทถนมากกวหา 10% ของ NAV

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
กลถมห ตราสารอซทน ๆ : -0.60%
เงมนฝาก
หรซ อตราสารเทททยบเทหาเงมนฝาก
: 2.72%

(% NAV)
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ
กระทรวงการคลวงคต นาประกวน
: 40.03%

ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคต นาประกวน : 6.43%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
: 12.05%
หถขนกมข ตววต แลกเงมน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
: 39.37%

กลรสมตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรหรซ อตราสารหนท น รวฐบาล รวฐวมสาหกมจ กระทรวงการคลวงคต นาประกวน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรม ษวทเอกชน
หถขนกมข ตววต แลกเงมน หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรม การทางการเงมน
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงมนเปป นผมขออก ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง หรซ อผมขคต นา
ประกวน
เงมนฝาก หรซ อตราสารเทททยบเทหาเงมนฝาก
กลถมห ตราสารอซทน ๆ

(% NAV)
40.03%
39.37%
12.05%
6.43%
2.72%
-0.60%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
บมจ.ปมนซมเมนตฑไทย (SCC) (A+(tha))
ธนาคารทมสโกข จตากวด (มหาชน) (TISCOB) (A)

(% NAV)
23.70%
15.87%
6.39%
4.24%
3.52%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562 ทวงนท
น น คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

44.57%

อวนดวบเครดมต

AA/AA(tha)

20.78%

A/A(tha)

30.21%

BBB/BBB(tha)

4.99%

ตตทากวหา BBB

0.06%

unrated

0.00%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวนน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรปง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
2.00

สมงสถดไมหเกมน
1.8190

1.60
1.20

สมงสถดไมหเกมน 1.0700

0.80
0.40

เกปบจรม ง 0.4280

0.00

สมงสถดไมหเกมน 0.5350

เกปบจรม ง 0.5029
เกปบจรม ง 0.0321 สมงสถดไมหเกมน 0.0856 เกปบจรม ง 0.0428

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนฑ

สมงสถดไมหเกมน 0.1284

นายทะเบทยน

เกปบจรม ง 0.0000

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตถ : คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาห สถดของกองทถน
คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถน (Front-end Fee)
คหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทถน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรม ง

หมายเหตถ : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรซ อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนมนการในอดทต มมไดข เปปนสมงท ยซนยวนถขงผลการดตาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3
Years) (35%) Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of ThaiBMA
MTM Corporate Bond Index (1-3 Years,A- ขถนช ไป) (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยของ
ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย (25%)
* กส อนวนนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชข คสสเฉลชทยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส
1 ปช เฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนน
ตนงช แตส วนนทชท 1 ม.ค. 2560
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
5.77% 5.54%

6.00%
5.00%
4.00%

3.32% 3.10%

% ตส อปช

3.00%
2.00%
1.00%

1.26%

3.92%

3.62%

3.79%
2.97%

3.30%

2.29% 2.24%

1.78%

2.35% 2.51%
1.50%

1.16% 1.42%

0.64%

0.00%
-1.00%
-2.00%

-1.61%

2552

2553

2554

2555

2556

กองทถน

2557

2558

2559

2560

2561

ดวชนทชท นววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ทททกองทถนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนมนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทถ
น
นจนถขงววนทตาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -0.55%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.67% 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 Mid Term General Bond

K-FIXED
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 28 มปถรนสยน 2562
K-FIXED
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองทถน
ความผวนผวนของตววชท นววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

1.40
1.38
0.43
0.29

1.07
0.70
0.47
0.23

1.40
1.38
0.43
0.29

1.90
2.24
0.40
0.30

1.73
1.19
0.44
0.53

2.65
2.69
0.67
0.92

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.65
2.84
1.22
1.07

0.91
4.52
11.22
1.82

หมายเหตถ : * รข อยละตหอปท
วมธทการคตานวณผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Mid Term General Bond ณ วนนทชท 28 มปถรนสยน 2562
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

1.23

1.85

2.57

2.11

2.66

2.85

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

1.02

1.57

2.10

1.81

2.40

2.60

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.88

1.37

1.91

1.65

2.17

2.28

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.72

1.20

1.71

1.47

1.97

2.07

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.59

0.95

1.32

1.14

1.76

1.71

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 5

0.16

0.15

0.19

0.31

0.47

0.49

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 25

0.27

0.26

0.24

0.37

0.53

0.59

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 50

0.31

0.32

0.30

0.44

0.59

0.65

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 75

0.45

0.42

0.37

0.52

0.69

0.72

เปอรฑ เซปนตฑไทลฑทท 95

0.64

0.71

0.60

0.68

1.02

1.26

K-FIXED
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรถงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร

2 พฤษภาคม 2538

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร
ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสอช และขสยคสนหนส วยลงทรน

888,888 ลข านบาท

ววนทตาการซซ นอ

ทถกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

500
มมลคหบาท
าขวนตต
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตต
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ววนทตาการขายคซน
มมลคหาขวนตต
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตต
น ทา

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

ไมหกตาหนด
44,763.07 ลข านบาท
12.4575 บาท/หนหวย

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยฑสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXED

คถณฐานวนดร โชลมตกถล (ผมขจดว การกองทถนตราสารหนท น), เรมท มบรม หาร 21 มกราคม 2558

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 108.43%

(กรณทกองทถนจวดตว นงไมหถงข 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทถ
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-FIXED

ธนาคารกสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทมสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดฑ แอนดฑ เฮข าสฑ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมซองไทยประกวนชทวมต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน ฟมนโนมทนา จตากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน โรโบเวลธฑ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กรถงศรท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ กสมกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โกลเบลปก จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคทท ซทมมโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ดทบทเอส วมคเคอรฑ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทรท นทตท น จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ทมสโกข จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไทยพาณมชยฑ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ นายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน เซปนทรวล เวลธฑ โซลมชนวท จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ โนมมระ พวฒนสมน จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนซหา จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ฟมลลมป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมยฑแบงกฑ กมมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ยมโอบท เคยฑเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ แลนดฑ แอนดฑ เฮาสฑ จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ อารฑ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เอเซทย พลวส จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑ ไอรหา จตากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เมอรฑ ชนวท พารฑ ทเนอรฑ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถน เอเชทย เวลทฑ จตากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยฑนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทถน เวปลธฑ เมจมก จตากวด
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ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรม ษวทหลวกทรวพยฑจดว การกองทถนกสมกรไทย จตากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทฑ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกหอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนฑไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนกวบหรซ อเพซทอประโยชนฑของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมซองสหรวฐอเมรม กา หรซ อผมขททมทถมทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรม กา หรซ อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมให นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยฑสนม ของบถคคลดวงกลหาวและบรม ษวทหรซ อ
หข างหถขนสหวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดตาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนหวยลงทถนไมหใชหการฝากเงมน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมหไดข รวบเงมนลงทถนคซนเตปมจตานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทถนของกองทถนรวมนท นมมไดข เปปนการแสดงวหาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทถนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนหวยลงทถนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรถปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 28 มมถนถ ายน 2562
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดตาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปปนเทปจ
และไมหทตาใหข ผข อม ซทนสตาควญผมด

K-FIXED
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพมจารณาจากผลการดตาเนมนงานทททผาห นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทถน

ระดวบทททตตทากวหา
นหาลงทถน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

ตตทากวหา
BBB

ตตทากวหา
BBB(tha)

ตตทากวหา
Baa

ตตทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตตทาทททสดถ ทททจะไมหสามารถชตาระหนท น
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตตทามากทททจะไมหสามารถ
ชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมหสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยฑสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยฑททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปปนตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยฑสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทถน เชหน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารฑ ในชหวงทททเงมนบาทอหอน แตหขายทตากตาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชหวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวหาเดมมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครซท องมซอสตาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลหาว ซขงท ทตาไดข ดงว ตหอไปนท น
-ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกห บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
-ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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