ขข อมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565

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

กองทรนเปป ดเค ตรสสสรหนช ช ชนปดผมขลงทรนทนทวไป
K Fixed Income Fund-A
K-FIXED-A
• 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?
• กองทกนรวมตราสารหนท นทททลงทกนในตราสารแหหงหนท น ภาครวฐและภาคเอกชน และเงงนฝากในประเทศ
• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงทกน (Efficient Portfolio
Management)
• กองทกนจะไมหลงทกนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อซทนนอกเหนซอจาก
ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมทสทง ธงในการบวงควบไถห
ถอนคซนกหอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกหอนกกาหนด (puttable) โดยมท
การกกาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรซ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท นยของสถาบวนการเงงนหรซ ออวตรา
ดอกเบท นยอซทน และไมหมทการกกาหนดเงซทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปว จจวยอข างองงอซทนเพงทมเตงม
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มกงห หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหกขนไดข
• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงทกนไดข ทกก ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงงนคซนภายในววนททท
T+2
• ผมขลงทกนควรลงทกนในกองทกนนท นเปป นระยะเวลาตวงแตห
น 1 ปท ขข นนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทกนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ก ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองทกนรวมนท นไมหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑธใหข ตของลงทกนในทรวพยธสนง ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทกนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทกนนท นไมหไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑธใหข ตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท
การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตกทา ซขงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จขงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทกนตลาดเงงน
• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงทกน ทกาใหข กองทกนนท นมทความเสททยงมากกวหา
กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชข เงงนลงทกนในจกานวนทททนขอยกวหาจขงมทกกาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนใน
หลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง
• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สงทธงในการบวงควบไถหถอนคซนกหอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกหอนกกาหนด (puttable)
ซขงท มทความเสททยงมากกวหาการลงทกนในตราสารหนท นทววท ไป
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงทกนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงทกนทททจกาหนหายไดข แลข วทวงหมด
น
บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลก ยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนหวยลงทกนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยกดรวบคกาสวงท ดวงกลหาวไดข

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

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทกน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตก : แรเงากรณทททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายกเฉลททยของทรวพยธสนง
ทททลงทกน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.99 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทกนกระจกกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจกกตววลงทกนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรมใดอกตสาหกรรมหนขงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทกนกระจกกตววใน
หมวดอกตสาหกรรมรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทนหกๆข น:กม1.34%
ข ตววต แลกเงงน

(% NAV)

หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 2.55%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 2.60%
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
5.62%
พวนธบวต:รหรซ
อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 23.80%

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

หกขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 64.09%

(% NAV)
64.09%
23.80%
5.62%
2.60%
2.55%
1.34%

หมายเหตก : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565 ทวงนท
น น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจกบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ. ซทพท ออลลธ (CPALL) (A+)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
บมจ. กวลฟธ เอปนเนอรธ จท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) (A-)

(% NAV)
14.13%
9.65%
7.47%
7.47%
7.42%

หมายเหตก : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565 ทวงนท
น น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจกบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

27.59%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

24.07%

A/A(tha)

33.55%

BBB/BBB(tha)

13.44%

ตกทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตก : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ก จะไดข รวบ ดวงนวนน คกณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสกดไมหเกงน 1.8190

1.60
1.20

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

0.80
0.40

เกปบจรงง 0.4280

0.00

เกปบจรงง 0.5429

สมงสกดไมหเกงน 0.5350
เกปบจรงง 0.0321 สมงสกดไมหเกงน 0.0856 เกปบจรงง 0.0428

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

สมงสกดไมหเกงน 0.1284

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0400

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตก : - คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สกดของกองทกน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรก กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรง ง

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทกนของกองทกนตข นทางหรซ อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปป นสงงท ยซนยวนถขงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 1 - 3
ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (35%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนน ธบนตรรน ฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของ
สมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย (15%) ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภช สคเอกชน Mark-to-Market ทชทมช
อนนดนบควสมนส สเชสทอถสอของผมขออกตรสสสรอยมสในระดนบ A- ขถนช ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไช ทย
(25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลชทยของ 3 ธนสคสรพสณปชยย ขนสด
ใหญส ไดข แกส ธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
ทนงช นช ช กสรเปลชทยนเกณฑย มสตรฐสนทชทใชข วนดผลกสรดสสเนปนงสนในชส วงแรกอสจทสสใหข ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
รวมดชขนถ ช เมสทอเปรช ยบเทชยบตนวชชวช นดมสตรฐสน เนสทองจสกตรสสสรหนชทช ท กช องทรนลงทรนบสงสส วนไมส มชภสระภสษช ขณะทชทตนว
ชชวช นดมสตรฐสนใหมส คสส นวณจสกสมมตปฐสนตรสสสรหนชทช งน ช หมดเสชยภสษช
* กส อนวนนทชท 31 ต.ค. 2562 ใชข คสสเฉลชทยของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) (35%)
Total Return of Government Bond Index (3-7 Years) (15%) Total Return of MTM Corporate Bond Index (1-3
Years,A- ขถนช ไป) (25%) และอนตรสดอกเบชยช เงปนฝสกประจสส 1 ปช เฉลชทยของธนสคสรกรร งเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และ
ธนสคสรไทยพสณปชยย (25%) และไดข เชสทอมตส อกนบดนชนชชชวนดปน จจรบนนตนงช แตส วนนทชท 31 ต.ค. 2562
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
5.77%

6.00%

5.54%

5.00%
3.79%

% ตส อปช

4.00% 3.62%
3.00%

2.97%

3.30%

3.21% 3.28%
2.35% 2.51%

2.29% 2.24%

1.78%

2.00%

1.50%

1.16%

1.00%
0.00%

1.97% 1.97%
1.42%
0.28% 0.25%

2555

2556

2557

2558

2559

กองทกน

2560

2561

2562

2563

2564

ดวชนทชท นววดของกองทกน

หมายเหตก : ในปท ททกองทกนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดกาเนงนงานตวงแตห
น วนว จวดตวงกองทก
น
นจนถขงววนทกาการสกดทข ายของปท ปฏงทงนนวนน

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -1.72%

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

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 0.74% 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
K-FIXED-A
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7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2565
YTD
K-FIXED-A
-0.15
ตววชท นววด
0.01
ความผวนผวนของกองทกน * 1.12
ความผวนผวนของตววชท นววด * 0.39

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

-0.23
0.06
1.06
0.34

-0.92
-0.27
1.15
0.34

0.77
0.64
1.08
0.35

1.79
1.67
0.90
0.75

1.66
1.79
0.74
0.61

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
2.62
2.49
1.14
0.97

0.97
4.21
13.98
2.22

หมายเหตก : * รข อยละตหอปท
วงธทการคกานวณผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนงนงานของกองทกนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงทกน คกณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจกบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Long Term General Bond ณ วนนทชท 28 กรมภสพนนธย 2565
หมสยถถง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-FIXED-A
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

1.19

2.18

2.91

2.98

2.86

3.55

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

-0.25

-0.80

1.90

2.91

2.58

3.29

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

-0.54

-1.33

-0.08

2.59

2.24

2.96

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

-1.26

-1.99

-1.24

2.23

2.13

2.63

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

-1.48

-3.06

-2.06

2.06

2.04

2.36

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

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรธ เซปนตธไทลธทท 5

0.96

1.09

1.12

2.11

1.95

1.64

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 25

1.15

1.15

1.17

2.29

3.05

2.12

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 50

1.66

1.59

1.44

3.72

4.42

2.72

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 75

2.01

2.22

2.51

5.27

4.54

3.32

เปอรธ เซปนตธไทลธทท 95

2.52

2.64

3.02

5.77

4.64

3.80

K-FIXED-A
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรกงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

2 พฤษภาคม 2538

ขนสดกองทรน
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
ซสทกอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทกาการ เวลา
น. - 15.30

49,518.45 ลข านบาท
12.9506 บาท/หนหวย

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

500
มมลคหบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววทกนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

ไมหกกาหนด
888,888 ลข านบาท

าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ววทกนกววทกนาทกการซซ
500 บาท
500 บาท
ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-FIXED-A

คกณฐานวนดร โชลงตกกล (ผมขจดว การกองทกนตราสารหนท น), เรงท มบรง หาร 21 มกราคม 2558

ยข อนหลวง 1 ปท เทหากวบ 94.06%
(กรณทกองทกนจวดตว นงไมหถงข 1 ปท จะแสดงคหาตวงแตห
น จดว ตวงกองทก
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-FIXED-A

ธนาคารกสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จกากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮข าสธ จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมซองไทยประกวนชทวงต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยธ บทยอนดธ จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทกน ฟงนโนมทนา จกากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทกน โรโบเวลธธ จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กรกงไทย ซทมงโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กรกงศรท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตงนาคงนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลปก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธ ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ทรท นทตท น จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ พาย จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไพนธ เวลทธ โซลมชนวท จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนซหา จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงลลงป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ อารธ เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
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บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไอรหา จกากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทกน เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทกน เอเชทย เวลทธ จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทกน เวปลธธ เมจงก จกากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซซ นอขายหนหวยลงทกน แอสเซนดธ เวลธธ จกากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทกนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยมห : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทกนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรซ อเพซทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผมขททมทถงทนฐานอยมให นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบกคคลซขงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมให นสหรวฐอเมรง กา รวมถขงกองทรวพยธสนง ของบกคคลดวงกลหาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหกขนสหวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซซ นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคกานขงถขงประโยชนธของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตก
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถซอหนหวยลงทกนเปป นสกาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ซอหนหวยลง
ทกนทราบลหวงหนข าอยหางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตก
น ทาของการสวงท ซซ นอครวงน ถวดไป คกา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตกผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลหาว ผหานเวปบไซตธของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ซอหนหวยลงทกนสามารถใชข ประโยชนธจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
- การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงไมห
น ไดข อยมภห ายใตข ความคกขมครองของสถาบวนคกขมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทกน
ซขงท ผมขลงทกนอาจไมหไดข รวบเงงนลงทกนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนกมตว งจดว ตวงน และอยมภห ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสซอชท นชวนในการเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนรวมนท นมงไดข เปป นการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนของกองทกนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรง ษวทจวดการกองทกนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท นชวนสหวนสรกปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง ไมหเปป นเทปจ
และไมหทกาใหข ผข อม ซทนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทกน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทกน

ระดวบทททตกทากวหา
นหาลงทกน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวหา
BBB

ตกทากวหา
BBB(tha)

ตกทากวหา
Baa

ตกทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดก มทความเสททยงตกทาทททสดก ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสนง ทททลงทกน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยธททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พงจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดข วยสกกลเงงนดอลลารธ ในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทกนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวหาเดงมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลหาว ซขงท ทกาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบกสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกห บว ดกลยพงนงจของผมขจดว การกองทกนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน
ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหออกตสาหกรรมนวนน กองทกนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตข น กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยธสนง ของกองทกน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยธสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสนง ทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยธสนง สกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองทกนรวมนท นจขงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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Fund ID : I58

ขข อมมล ณ ววนททท 29 มีนาคม 2565

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี� ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
K Fixed Income Fund-Z
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-FIXED-Z
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• 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?
• กองทกนรวมตราสารหนี�ที�ลงทกนในตราสารแหหงหนี�ภาครัฐและภาคเอกชน และเงงนฝากในประเทศ
• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซื�อขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงทกน
(Efficient Portfolio Management)
• กองทกนจะไมหลงทกนในตราสารทททมทลวกษณะของสวญญาซื�อขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) อซทน นอกเหนซอ
จากตราสารทททมทสวญญาซื�อขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลวกษณะเปป นตราสารหนี�ทีผ� ข มออกมทสงทธงใน
การบวงควบไถหถอนคซนกหอนกกาหนด (callable) หรซอตราสารหนี�ที�ผถู้ ซอมีสทิ ธิเรียกให้ผอู้ อกชําระหนี�คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมทการกกาหนดผลตอบแทนไวข อยหางแนหนอนหรซอเปป นอวตราทททผวนแปรตามอวตราดอกเบี�ยของ
สถาบันการเงงนหรซออวตราดอกเบี�ยอื�น และไมหมทการกกาหนดเงซทอนไขการจหายผลตอบแทนทททอขางองงกวบปวจจวยอข าง
องงอซทนเพงทมเตงม
• กองทุน K-FIXED-Z เสนอขายหน่วยลงทุนตั�งแต่วนั ที� 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มหงก หววงใหข ผลประกอบการเคลซทอนไหวตามดวชนทชท นววด และในบางโอกาสอาจสรข างผลตอบแทนสมงกวหาดวชนทชท นววด
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงทกนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสงม กวหาเงงนฝาก และยอมรวบผลตอบแทนทททอาจตกทากวหาหกขนไดข
• ผมขลงทกนทททตของการสภาพคลหองในการซซ นอขายไถหถอนหนหวยลงทกนไดข ทกก ววนทกาการ โดยจะไดข รวบเงงนคซนภายในววนททท
T+2
น 1 ปท ขข นนไป
• ผมขลงทกนควรลงทกนในกองทกนนท นเปป นระยะเวลาตวงแตห
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทกนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงงนทททแนหนอน หรซ อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคห รบ
• ผมขลงทกนทททตของการลงทกนเฉพาะในตราสารหนท นทททมทคณ
ก ภาพดทสภาพคลหองสมงและมทความเสททยงจากความผวนผวนของ
ราคาตกทา เนซทองจากกองทกนรวมนท นไมหถกม จกากวดโดยกฎเกณฑธใหข ตของลงทกนในทรวพยธสนง ดวงกลหาวเชหนเดทยวกวบกองทกนรวม
ตลาดเงงน
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสท ชยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสซอชท นชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถสมผมขสนวบสนกนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมหเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทกนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทกนนท นไมหไดข ถกม จกากวดโดยกฎเกณฑธใหข ตของลงทกนเฉพาะในตราสารทททมทความเสททยงตกทาเชหนเดทยวกวบกองทกนรวมตลาดเงงน เชหน อาจมท
การลงทกนในตราสารหนท นทททมทสภาพคลหองตกทา ซขงท อาจไมหสามารถซซ นอขายตราสารหนท นไดข ในเวลาทททตของการหรซ อในราคาทททเหมาะสม ดวงนวนน
จขงอาจมทความเสททยงสมงกวหากองทกนตลาดเงงน
• กองทกนอาจลงทกนในสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าเพซทอการเพงทมประสงทธงภาพการบรง หารการลงทกน ทกาใหข กองทกนนท นมทความเสททยงมากกวหา
กองทกนรวมทททลงทกนในหลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง เนซทองจากใชข เงงนลงทกนในจกานวนทททนขอยกวหาจขงมทกกาไร/ขาดทกนสมงกวหาการลงทกนใน
หลวกทรวพยธอขางองงโดยตรง
• กองทกนอาจลงทกนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซซ นอขายลหวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท นทททผข อม อกมท
สงทธงในการบวงควบไถหถอนคซนกหอนกกาหนด (callable) หรซ อตราสารหนท นทททผข ถม ซอมทสทง ธงเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท นคซนกหอนกกาหนด (puttable)
ซขงท มทความเสททยงมากกวหาการลงทกนในตราสารหนท นทววท ไป
• ในกรณทททมทแนวโนข มวหาจะมทการขายคซนหนหวยลงทกนเกงนกวหา 2 ใน 3 ของจกานวนหนหวยลงทกนทททจกาหนหายไดข แลข วทว นงหมด บรง ษวทจวดการ
อาจใชข ดลก ยพงนงจในการเลงกกองทกนรวม และอาจยกเลงกคกาสวงท ซซ นอขายหนหวยลงทกนทททไดข รวบไวข แลข วหรซ อหยกดรวบคกาสวงท ดวงกลหาวไดข

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

ตกทา

สมง

อวนดวบความนหาเชซทอถซอสหวนใหญหของกองทกน

Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

ตสทสกวส ส BBB

unrated

หมายเหตก : แรเงากรณทททกองทกนลงทกนในอวนดวบความนหาเชซทอถซอ (credit rating) นวนนเกงนกวหา 20% ของ NAV

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
อายกเฉลททยของทรวพยธสนง
ทททลงทกน
ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนงนงาน (SD)

ตกทา

ตสทสกวส ส 3 เดสอน

3 เดสอน ถถง 1 ปช

1 ปช ถถง 3 ปช
(2.99 ปช )

สมง
3 ปช ถถง 5 ปช

มสกกวส ส 5 ปช

ตกทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทกนกระจกกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจกกตววลงทกนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทกนกระจกกตววในหมวดอกตสาหกรรมใดอกตสาหกรรมหนขงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทกนกระจกกตววใน
หมวดอกตสาหกรรมรวม

ตกทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

* ข้อมูลอ้างอิงจากกองทุน K-FIXED-A ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565
** ครณสสมสรถดมขขอมมลเพทปมเตปมไดข ททช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อซทนหกๆข น:กม1.34%
ข ตววต แลกเงงน

(% NAV)

หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยสถาบวนประเภทบรง การทางการเงงน
: 2.55%
ตราสารหนท นทททสถาบวนการเงงนเปป นผมขออก
ผมขรวบรอง ผมขรวบอาววล ผมขสลวกหลวง
หรซ อผมขคก นาประกวน : 2.60%
เงงนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทหาเงงนฝาก
5.62%
พวนธบวต:รหรซ
อตราสารหนท น
รวฐบาล รวฐวงสาหกงจ
กระทรวงการคลวงคก นาประกวน
: 23.80%

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

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรหนชทช ท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
พวนธบวตรธนาคารแหหงประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)
พวนธบวตรรวฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)
บมจ. ซทพท ออลลธ (CPALL) (A+)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) (AA(tha))
บมจ. กวลฟธ เอปนเนอรธ จท ดทเวลลอปเมนทธ (GULF) (A-)

หกขนกมข ตววต แลกเงงน
หรซ อตราสารหนท นทททออกโดยบรง ษวทเอกชน
: 64.09%

(% NAV)
64.09%
23.80%
5.62%
2.60%
2.55%
1.34%
(% NAV)
14.13%
9.65%
7.47%
7.47%
7.42%

หมายเหตก : ขข อมมลอ้างอิงจากกองทุน K-FIXED-A ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565 ทวงนท
น น คกณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจกบวนไดข ทท
website : www.kasi kornasset.com
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นสสช หนนกกสรลงทรนตสมอนนดนบควสมนส สเชสทอถสอ
ตรสสสรหนชใช นประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

27.59%

อวนดวบเครดงต

AA/AA(tha)

24.07%

A/A(tha)

33.55%

BBB/BBB(tha)

13.44%

ตกทากวหา BBB

0.00%

unrated

0.00%

หมายเหตก : ขข อมมลอ้างอิงจากกองทุน K-FIXED-A ณ ววนททท 28 กกมภาพวนธธ 2565
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คส สธรรมเนชยม
* คหาธรรมเนทยมมทผลกระทบตหอผลตอบแทนทททคณ
ก จะไดข รวบ ดวงนวนน คกณควรพงจารณาการเรท ยกเกปบคหาธรรมเนทยมดวงกลหาวกหอนการลงทกน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

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

สมงสกดไมหเกงน 1.8190

1.60
1.20

สมงสกดไมหเกงน 1.0700

0.80

สมงสกดไมหเกงน 0.5350

0.40
0.00

เกปบจรงง 0.0321 สมงสกดไมหเกงน 0.0856 เกปบจรงง 0.0428

เกปบจรงง 0.000

การจวดการ

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

สมงสกดไมหเกงน 0.1284

นายทะเบทยน

เกปบจรงง 0.0749

คหาใชข จหายอซทนๆ

รวมคหาใชข จหาย

หมายเหตก : - คหาใชข จาห ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาห สกดของกองทกน
- คหาธรรมเนทยมดวงกลหาวรวมภาษทมลม คหาเพงทม ภาษทธรก กงจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

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

สมงสรดไมส เกปน
1.00%

เกปบจรปง
ยกเวข น

0.50%

ยกเวข น

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนหวยลงทกนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตกเพงทมเตงม

คหาธรรมเนทยมการโอนหนหวยลงทกน
คหาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาห ยจรง ง

หมายเหตก : คหาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทหากวบคหาธรรมเนทยมการรวบซซ นอคซนหนหวยลงทกนของกองทกนตข นทางหรซ อคหาธรรมเนทยมการขายหนหวยลงทกนของกองทกนปลายทางแลข วแตหอตว ราใดจะสมงกวหา
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนงนการในอดทต มงไดข เปป นสงงท ยซนยวนถขงผลการดกาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชวี� ัดของกองทรน (Benchmark) คสอ
- คส สเฉลท ชยของผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสลอสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไทย
ช (35%)
- ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชพนนธบนตรรนฐบสลอสยร 3 - 7 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไทย
ช (15%)
- ผลตอบแทนรวมสรทธปของดนชนชตรสสสรหนชภสคเอกชน
ช
Mark-to-Market ทีม� อี นนดนบควสมนส สเชท สอถสอของผข มออก
ช (25%)
ตรสสสรอยส มในระดนบ A- ขึน� ไป อสยร 1 - 3 ปช ของสมสคมตลสดตรสสสรหนชไทย
- อนตรสดอกเบีย� เงปนฝสกประจสส 1 ปช วงเงปนนข อยกวส ส 5 ลข สนบสท เฉลท ชยของ 3 ธนสคสรพสณปชยย ขนสดใหญส ไดข แกส
ธนสคสรกรรงเทพ ธนสคสรกสปกรไทย และธนสคสรไทยพสณปชยย หลนงหนกภสษช (25%)
2. ประเภทกองทรนรวมเพทสอใชข เปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Long Term General Bond
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมหจาห ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรกงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

2 พฤษภาคม 2538
ไมหกกาหนด

ซสทกอกช ววและขสยคส
นหนส8.30
วยลงทร
น น.
นทกาการ เวลา
น. - 15.30

ทกววนกววทกนาทกการซซ
าการนอเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

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

500
มมลคหบาท
าขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน แรก
มม500
ลคหาบาท
ขวนตก
น ทาของการซซ นอครวงน ถวดไป
ทกาการ เวลา
ววทกนกทกววานการขายคซ
น 8.30 น. - 15.30 น.
มมลคหาขวนตก
น ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตก
น ทา

888,888 ลข านบาท
500 บาท
500 บาท
ทกกววนทกาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคหาขายคซน

T+2 คซอ 2 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคซน
(ประกาศ NAV T+1)
คกณสามารถตรวจสอบมมลคหาทรวพยธสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ�
คืนหน่วยลงทุน

คกณฐานวนดร โชลงตกกล (ผข มจวดการกองทกนตราสารหนท น), เรงทมบรงหาร 29 มีนาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด

ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรช ยน

บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองทกนกสงกรไทย จกากวด
ทททอยหม : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรกงเทพฯ 10400
โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทท อช สจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คกณสามารถตรวจสอบธกรกรรมทททอาจกหอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทกนสงวนสงทธงททจะไมหเสนอขายหนหวยลงทกนของกองทกนกวบหรซ อเพซทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมซองสหรวฐอเมรง กา หรซ อผข ทม ทมทถงทนฐานอยหใม นสหรวฐอเมรง กา หรซ อบกคคลซขงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยหใม นสหรวฐอเมรง กา รวมถขงกองทรวพยธสนง ของบกคคลดวงกลหาวและบรง ษวทหรซ อ
หข างหข นก สหวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดกาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

น ทาของการสวงท ซซ นอครวงน ถวดไป บรง ษวทจวดการจะคกานขงถขงประโยชนธของผข ม
กสรเปลท ชยนแปลงมมลคส สขนนช ตทสส ของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตก
สท นงซสอช ครน งช ถนดไป
ถซอหนหวยลงทกนเปป นสกาควญ โดยบรง ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผขถม ซอหนหวยลง
ทกนทราบลหวงหนข าอยหางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคหาขวนตก
น ทาของการสวงท ซซ นอครวงน ถวดไป คกา
อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตกผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลหาว ผหานเวปบไซตธของ
บรง ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผขถม ซอหนหวยลงทกนสามารถใชข ประโยชนธจากขข อมมลในการตวดสงนใจ
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- การลงทกนในหนหวยลงทกนไมหใชหการฝากเงงน รวมทวงไมห
น ไดข อยหมภายใตข ความคข กมครองของสถาบวนคข กมครองเงงนฝาก จขงมทความเสททยง
จากการลงทกน ซขทงผข มลงทกนอาจไมหไดข รวบเงงนลงทกนคซนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนกมวตงจวดตวงน และอยหมภายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารหางหนวงสซอชทชวนในการเสนอขายหนห
น
วยลงทกนของกองทกนรวมนท มงน ไดข เปป นการแสดงวหาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรอง
ถขงความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชทชวนของกองทก
น
นรวม หรซอไดข ประกวนราคาหรซอผลตอบแทนของหนหวยลงทกนทททเ สนอขายนัน�
ทวงนท
น น บรงษวทจวดการกองทกนรวมไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชทชวนสห
น วนสรกปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 29 มีนาคม 2565
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผข มรวบผงดชอบในการดกาเนงนการของกองทกนรวมและขอรวบรองวหาขข อมมลดวงกลหาวถมกตข อง
ไมหเปป นเทปจ และไมหทกาใหข ผขมอซทนสกาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพงจารณาจากอวนดวบความนหาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ทกน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท น โดยพงจารณาจากผลการดกาเนงนงานทททผาห นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหกขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยหอ ดวงตหอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นหาลงทกน

ระดวบทททตกทากวหา
นหาลงทกน

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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

ตกทากวหา
BBB

ตกทากวหา
BBB(tha)

ตกทากวหา
Baa

ตกทากวหา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดก มทความเสททยงตกทาทททสดก ทททจะไมหสามารถชการะหนท น
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถซอวหามทความเสททยงตกทามากทททจะไมหสามารถ
ชการะหนท นไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมหสามารถชการะหนท นไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชหน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมหกปจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากหอนหนข าจะมทการซซ นอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทกนรวมทททมทอายกเฉลททยของทรวพยธสนง ทททลงทกน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวหากองทกนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวหา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คหาของหลวกทรวพยธททกองทกนรวมลงทกนจะเปลททยนแปลงเพงทมขข นนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชหน สภาวะเศรษฐกงจการลงทกน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตห
น
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พงจารณาไดข จากคหา standard
deviation (SD) ของกองทกนรวม หากกองทกนรวมมทคาห SD สมง แสดงวหากองทกนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตหอมมลคหาของหนหวยลงทกน เชหน กองทกนรวมลงทกนดข วยสกกลเงงนดอลลารธ ในชหวงทททเงงนบาทอหอน แตหขายทกากกาไรในชหวงทททบาทแขปง กองทกนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทกนรวมลงทกนในชหวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชหวงทททบาทอหอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวหาเดงมดข วยเชหนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครซท องมซอสกาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลหาว ซขงท ทกาไดข ดงว ตหอไปนท น
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทกนไมหมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบกสดว สหวนการปของกวนความเสททยงไวข อยหางชวดเจน : ผมขลงทกนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทกนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกห บว ดกลยพงนงจของผมขจดว การกองทกนรวมในการพงจารณาวหาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมห
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทกนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนถทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวหา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหอการดกาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลหาว กองทกนอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนถทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองทกน
ลงทกนในบางหมวดอกตสาหกรรมมากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหออกตสาหกรรมนวนน กองทกนดวง
กลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหากองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายหมวดอกตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนถทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองทกนลงทกนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวหา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกงดเหตกการณธททสงห ผลกระทบตหอประเทศดวงกลหาว เชหน การเมซอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตข น กองทกนดวงกลหาวอาจมทผลการดกาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวหา กองทกนทททกระจายการลงทกนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซซ นอขายทรวพยธสนง ของกองทกน
โดยคกานวณจากมมลคหาทททตกทากวหาระหวหางผลรวมของมมลคหาการซซ นอทรวพยธสนง กวบผลรวมของมมลคหาการขายทรวพยธสนง ทททกองทกนรวมลงทกนในรอบ
ระยะเวลาผหานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคหาทรวพยธสนง สกทธงเฉลททยของกองทกนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสหวนตหางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทกนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองทกนรวมวหามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชหน หากกองทกนรวมมทคาห
TE ตกทา แสดงวหา อวตราผลตอบแทนของกองทกนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตกทา ดวงนวนน กองทกนรวมนท นจขงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองทกนรวมทททมทคาห TE สมง แสดงวหาอวตราผลตอบแทนของกองทกนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทกนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น

K-FIXED-Z

12 / 12

